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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA nº 0708809-25.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) GILBERTO DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA, Matrícula nº. 

12537, Técnico Judiciário, lotado(a) no(a) Secretaria - 1ª Vara Esp. 

Infância e Juventude - Comarca da Capital - SDCR, referente ao 

quinquênio 2011/2016.

 A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 041/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 01 ( uma) 

licença-prêmio relativa ao período de 06/02/2006 a 06/02/2011, bem como 

a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) a fim de 

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 06/02/2011 a 

06/02/2016, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA nº 0711073-49.2017.8.11.0001

Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) SILVIO DA SILVA PEREIRA, Matrícula nº. 9516, Auxiliar 

Judiciário, lotado(a) no(a) Secretaria - 7ª Vara Criminal - Comarca da 

Capital - SDCR, referente ao quinquênio 2012/2017.

 A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 040/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 02 ( duas) 

licenças-prêmio relativas ao período de 16/04/2002 a 16/04/2012, bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) à exceção do disposto no parágrafo único do 

referido artigo, em razão da existência de 10 ( dez) faltas injustificadas no 

período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Diante do dispositivo legal e da informação acostada aos autos, DEFIRO A 

CONCESSÃO da licença-prêmio ao(à) servidor(a), relativa ao período de 

16/04/2012 a 16/07/217, uma vez que as 10 ( dez) faltas injustificadas 

implicam no retardamento da licença em 03 ( três) meses, nos termos do 

parágrafo único do artigo 110 da LC 04/1990, condicionando o gozo à 

prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373907 Nr: 10273-20.2009.811.0041

 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: ELINEI DE FIGUEIREDO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE, MARIA DE FÁTIMA DE 

LIMA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE MENDONÇA COSTA 

LIMA - OAB:14655, GILBERTO PINTO FUNES JUNIOR - OAB:10599, 

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/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$ 

2.772,68 (dois mil e setecentos e setenta e dois reais e sessenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.356,84 (um mil e trezentos e 
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cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$1.386,34(um mil e trezentos e oitenta e seis reais e 

trinta e quatro centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407090 Nr: 38316-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO FRANCISCO DA COSTA

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

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

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

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

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

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

701,87 (setecentos e um reais e oitenta e sete centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$288,44(duzentos 

e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), para fins da guia de 

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

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840775 Nr: 45125-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA SALETE JACOBSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA 

- OAB:10.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:5658 - E

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

devidamente INTIMADA à parte impugnantes BANCO SANTANDER S/A, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$413,43(quatrocentos e treze reais e 

quarenta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

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

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

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das 

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840776 Nr: 45126-16.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA SALETE JACOBSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA 

- OAB:10.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:5658 - E

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

devidamente INTIMADA à parte impugnantes BANCO SANTANDER S/A, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$413,43(quatrocentos e treze reais e 

quarenta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

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

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

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das 

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943156 Nr: 56418-61.2014.811.0041

 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: EVALDO APARECIDO DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO 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$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941499 Nr: 55448-61.2014.811.0041

 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: MARCELO DOS ANJOS BRANDAO

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

SEGURO S/A

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

OAB:18.713/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$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

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

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 
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Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935075 Nr: 52089-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDNES DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052117 Nr: 47459-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN JOSE GOMES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS 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$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898856 Nr: 28953-77.2014.811.0041

 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: RAIMUNDA MENINO SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE CAXIENSE DE MUTUO SOCORRO 

E PREVIDENCIA PRIVADA COMPLEMENTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍZE DE PAULA S. ROSA - 

OAB:17.857, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

1.244,92 (um mil e duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$622,46(seiscentos e vinte e dois 

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

R$ 622,46(seiscentos e vinte 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.: 920341 Nr: 43626-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ARMANDO JÚNIOR

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS 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$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782666 Nr: 36320-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CALIENTE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

5.442,90 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$4.134,30(quatro mil e cento e 

trinta e quatro reais e trinta centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.308,60(um mil e trezentos e oito reais e sessenta 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781519 Nr: 35122-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

5.442,90 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$4.134,30(quatro mil e cento e 

trinta e quatro reais e trinta centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.308,60(um mil e trezentos e oito reais e sessenta 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782616 Nr: 36269-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

5.442,90 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$4.134,30(quatro mil e cento e 

trinta e quatro reais e trinta centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.308,60(um mil e trezentos e oito reais e sessenta 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781910 Nr: 35529-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

5.442,90 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$4.134,30(quatro mil e cento e 

trinta e quatro reais e trinta centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.308,60(um mil e trezentos e oito reais e sessenta 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738137 Nr: 34677-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BRUNING, SIMONE TEREZINHA 

ZOCCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON C. OLIVEIRA - 

OAB:12291 MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6879, JOSÉ CARLOS REZENDE - OAB:9.146/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$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875426 Nr: 13719-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON PEDROZO BEZERRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803472 Nr: 9930-82.2013.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: NILZA TEIXEIRA VITORIO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARICELMA BOTELHO RAMOS 

SAMPAIO - OAB:16.551

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

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

272,15 (duzentos e setenta e dois reais e quinze 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$ 65,43(sessenta e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801473 Nr: 7905-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSV, APARECIDA CAMPOS SOBRAL

 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

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065362 Nr: 53347-17.2015.811.0041

 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: HERICA GOMES DOS REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009924 Nr: 27552-09.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ATAIDE DE ARRUDA CAMPOS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.814-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$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047209 Nr: 45011-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA PATROCINIO APOSTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

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

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - 

OAB:17574/MT, Rodrigo Pouso - OAB:12.333 -MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032594 Nr: 37866-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE DE LIMA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 
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OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055044 Nr: 48777-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO GOMES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 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$ 130,86(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1185560 Nr: 45735-91.2016.811.0041

 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: PEDRO DE AGOSTINHO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

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

MARZABAL - OAB:17444, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

O habilitante manifestou à fl. 30, requerendo a desistência da presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, sob o argumento de que houve quitação total 

do crédito havido com a requerida.

Assim, HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o 

pedido de DESISTÊNCIA formulado à fl. 30, declarando extinto o feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial 

mediante recibo nos autos.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206424 Nr: 6970-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS DE ARAUJO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Habilitação de crédito trabalhista proposta por Fernando Martins de Araújo 

em desfavor de Engecenter Construtora e Incorporadora Ltda.

Intime-se a parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da 

petição de fls. 29/30.

Na sequência, intime-se a recuperanda para se pronunciar nos autos no 

mesmo prazo.

Após, vista ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de maio de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206609 Nr: 7131-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LIMA SANTANA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Habilitação de crédito trabalhista proposta por Maria de Lima Santana em 

desfavor de Engecenter Construtora e Incorporadora Ltda.

Intime-se a parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca das 

petições de fls. 23/24 e 28/29.

Na sequência, intime-se a recuperanda e a administradora judicial para, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, pronunciarem-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de maio de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206729 Nr: 7236-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANUNCIO BISPO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DA 

FONSECA ZEFERINO DA SILVA - OAB:15.863/MT, JOSÉ DIOGO DUTRA 

FILHO - OAB:MT/12.960, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, Stella aparecida da Fonseca Zeferino da Silva - 

OAB:5.458-B, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803-MT

 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.: 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 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.: 1212604 Nr: 9164-87.2017.811.0041

 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: TONIVALDO LAGASSE, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:19.067-O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/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.: 1284505 Nr: 3088-13.2018.811.0041

 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: SÍLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, LUÍZ 

HENRIQUE CARLI - OAB:8.559 / MT

 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 da Parte Requerida

 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 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.: 1285020 Nr: 3280-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DOS SANTOS SOUZA, 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, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-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.: 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 a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 387018 Nr: 22893-64.2009.811.0041

 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: PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL, PIRAN 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR

 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: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:90666, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 
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OAB:7187/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

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora 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.: 1277561 Nr: 1063-27.2018.811.0041

 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: CLARO S.A, MARCO ANTONIO LORGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC - ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT, MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13.536/O, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1168475 Nr: 39513-10.2016.811.0041

 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: JOVENIL GARCIA DA CONCEIÇÃO, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, ÂNGULO 

ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128.341

 Vistos.

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

12, ambos da Lei 1.060/50.

Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito, em que a parte 

autora objetiva a inclusão de seu crédito reconhecido perante o Primeiro 

Juizado Cível de Várzea Grande, no curso da recuperação judicial da 

empresa Tut Transportes Ltda.

Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter a 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, sua 

origem e classificação e os documentos comprobatórios do crédito do 

autor na sua forma original ou atenticados.

No presente caso, observa-se que o pedido da parte autora está em 

descompasso com o previsto no citado artigo, vez que não esclareceu 

qual a origem e a classificação de seu crédito, não juntou a cópia da 

sentença que delimitou o valor devido e, tampouco, atualizou seu crédito 

até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.

Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, a fim de que 

esclareça a origem e classificação de seu crédito,oportunidade que 

deverá juntar nos autos a cópia da sentença que constituiu seu crédito 

(ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), tudo nos termos e sob 

as penas do art. 321, §único c/c o art. 290, ambos do NCPC.

Deverá, ainda, trazer o valor do seu crédito atualizado até à data do 

pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da LRF), a fim de propiciar a 

adequada prestação jurisdicional.

Em caso de descumprimento da determinação acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

Com os documentos juntados nos autos, intime-se a parte requerida para, 

querendo, responder a pretensão no prazo de 05 (cinco) dias (art. 12, 

LRF).

 Em seguida, intime-se o administrador judicial para emitir parecer em igual 

prazo, observando o que determina o parágrafo único do art. 12 da LRF.

Após, ao Ministério Público.

Às proviências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1161080 Nr: 36410-92.2016.811.0041

 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: SANTANA GONÇALVES DOS SANTOS, FABÍOLA 

BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, VALDECIR CALÇA - OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KATIA REGINA 

SANTANA NUNES, para devolução dos autos nº 36410-92.2016.811.0041, 

Protocolo 1161080, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078952 Nr: 813-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOENIL SEBASTIANA FERREIRA LEITE, 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, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 16.449*, 

Gilberto Maltz Scheir - OAB:OAB/MT 8848, MARCELLE DOMINGUES 

TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS RICARDI 

DE SOUZA PIZZATO, para devolução dos autos nº 813-62.2016.811.0041, 

Protocolo 1078952, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 958073 Nr: 3994-08.2015.811.0041

 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: BENEDITA CESÁRIA 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/MT, ARI SILVESTRI - OAB:14465-B/MT

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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Advogado da parte 

autora, o qual já foi devidamente cadastrado, encaminho para 

republicação o despacho retro, "Visto.

O administrador judicial manifesta pela intimação da parte autora para que 

junte aos autos os documentos discriminados às fls. 14/15.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 907317 Nr: 35118-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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, 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

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

ARNO JUNG - OAB:19.585/PR

 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.: 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 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.: 355636 Nr: 26095-83.2008.811.0041

 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: REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃO BRUCH LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT, SELINA NEVES FERREIRA DA PAIXÃO OAB - 9663-E - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERREIRA 

PONTES - OAB:14.353-PE

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036309-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO DE BATERIAS GALVAO LIMITADA - EPP (RÉU)

ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA (RÉU)

TERRA SELVAGEM GOLF CLUB (RÉU)

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

GILVAN BRAULIO ZANATTA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

SERGIO AUGUSTO DE CERQUEIRA GOMES (RÉU)

RODRIGO VIEIRA LUIZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/O (ADVOGADO)

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

DENISE DE FATIMA DOS SANTOS NUCCI OAB - DF39887 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648/O 

(ADVOGADO)

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801/O (ADVOGADO)

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ OAB - MT20372/O 

(ADVOGADO)

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT0017625A-O (ADVOGADO)

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

CAMILA SVERZUTI FIDENCIO OAB - SP147000 (ADVOGADO)

ANDRE DE PAIVA PINTO OAB - MT6220/O (ADVOGADO)

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT0010353A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GILVAN BRAULIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O (ADVOGADO)

VANESSA PONGELUPPI NOBREGA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1036309-04.2017.8.11.0041 Vistos. Recuperação 

judicial da empresa Complexx Tecnologia Ltda. 1. Em razão do teor do 

petitório da recuperanda de id. 12708207, certifique-se acerca do 

cumprimento do item “j” da decisão de id. 11471234. Em caso negativo, 

cumpra-se imediatamente, devendo ser oficiado ao Cartório de Protesto de 

Cuiabá para que se abstenha de lavrar protestos contra a empresa 

recuperanda e aos órgãos restritivos de crédito para que não promovam 

novos apontamentos, relativos aos créditos objeto desta recuperação 

judicial, suspendendo os já existentes pelo prazo de 180 dias corridos, 

contados do deferimento da recuperação judicial. 2. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício ao Banco Central, formulado pela recuperanda nos 

ids. 12255008 e 12604663, visto que cada caso deverá ser avaliado de 

forma individual, de acordo com suas particularidades. Ademais, cabe à 

devedora informar aos juízos competentes acerca da suspensão 

processual pelo prazo de 180 dias corridos decorrente do deferimento do 

pedido de recuperação, nos termos e com as ressalvas contidas no art. 

6º e seus parágrafos e art. 49, §§3º e 4º, ambos da LRF, consoante este 

juízo ressaltou no item “e” da decisão de id. 11471234 (pág. 4). 3. Indefiro 

os pedidos de id. 12671626 (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e 

Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços e 

Informática, Similares e Profissionais de Processamento do Estado de Mato 

Grosso – SINDPD/MT.); id. 13029839 (Marcio da Silva) e id. 13093045 

(Rodrigo Eduardo Leão), cabendo aos requerentes adotar o procedimento 

previsto no parágrafo único do art. 8º c/c art. 13, parágrafo único e art. 

10, § 5º, da LRF. 4. Intime-se a recuperanda para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar o recolhimento da 4ª parcela das custas judiciais. 5. 

Defiro os pedidos de ids. 12584219 e 12747387, devendo a Secretaria 

promover as anotações necessárias. 6. Ciência à recuperanda, aos 

credores e interessados acerca das petições de ids. 12623950 e 

13141855 (relatórios mensais de atividades dos meses de março e abril de 

2018); id. 12947268 (parecer da administradora judicial quanto à 

verificação dos créditos), id. 1297267 (mudança de endereço e telefone 

profissional da administradora judicial), id. 13106275 (lista de credores) e 

id. 13118753 (laudo de avaliação do imóvel sede da Complexx). 7. Ciência 

à administradora judicial quanto ao pagamento realizado pela recuperanda 

(id. 12604663), em cumprimento à decisão de id. 12409326. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito
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2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022121-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RIBEIRO FRANCHI (AUTOR)

ADRIANO COBUCCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA (RÉU)

SANDRA REGINA BERNARDES (RÉU)

ROBSON REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA (RÉU)

CLEUZENI DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE MARIA LEITE DE SOUZA (RÉU)

CLAUDINEI NEVES DE SOUSA (RÉU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (RÉU)

GENILDA BARBOSA DA SILVA (RÉU)

PAULO EDELSON ALVES SARDINHA (RÉU)

JUNIOR GARCIA BOAVENTURA (RÉU)

IRENE REI DE CASTRO (RÉU)

PAULO SERGIO EVANGELISTA DIAS (RÉU)

ROQUE BUSANELLO (RÉU)

CARMELINO FERREIRA DA COSTA (RÉU)

SANDRA EDNEIA ANZIL (RÉU)

CLAUDIO DE ALMEIDA SOUZA (RÉU)

FABIO LOPES DA SILVA (RÉU)

ERNESTO (RÉU)

CLEITON PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA (RÉU)

BENEDITO RODRIGUES RUAS (RÉU)

MARIA AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA (RÉU)

ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA (RÉU)

JAIR MARTELO (RÉU)

FRANCISCO ALVES DE SOUSA (RÉU)

VILMAR JOSÉ DA SILVA (RÉU)

ROSINEIA MACHADO BARBOSA (RÉU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUSA (RÉU)

DIONISIO FERREIRA LIMA (RÉU)

FRANCISCO GARCIA ALVES (RÉU)

ISAIAS DA SILVA COSTA (RÉU)

ERNESTO CARLOS SOARES TRAMPUSCH (RÉU)

JACINTO AMORIM NETO (RÉU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (RÉU)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (RÉU)

OLEIR FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

RITA RIBEIRO GOMES (RÉU)

ALESSADNRO FRANÇA BARBOSA (RÉU)

ADAO ROSA DE OLIVEIRA (RÉU)

REINALDO BALBINO VIEIRA (RÉU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (RÉU)

CLOVES SOUZA SILVA (RÉU)

MATEUS AREDES DA CUNHA (RÉU)

LEONARDO PEDROSO (RÉU)

EDER JOSE DOS SANTOS (RÉU)

JOSE AMILTON BISPO (RÉU)

PEDRO HENRIQUE BUSANELLO (RÉU)

ALDO BENTO DE OLIVEIRA (RÉU)

LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE (RÉU)

GISLAINE SOUZA LIMA (RÉU)

ODEIR FERREIRA DE SOUSA (RÉU)

GISLAYNE GONZAGA DOS SANTOS LIMA (RÉU)

JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (RÉU)

PAULO EDELSON ALVES SARDANHA (RÉU)

CLEBER CORTONESI FERREIRA (RÉU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DESCONHECIDOS (RÉU)

NEOSVALDO GERALDO (RÉU)

IRENO ARAUJO MAIA (RÉU)

TALISSA GABRIELLY DE SOUZA (RÉU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (RÉU)

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (RÉU)

MARILENE DAVID DA SILVA (RÉU)

EMANUEL MARTINS FERREIRA (RÉU)

IVANILDO JOSE DE SOUZA (RÉU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO (RÉU)

SIDNEY DE JESUS FERREIRA (RÉU)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA (RÉU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUZA (RÉU)

DELZA DUTRA DOS SANTOS (RÉU)

IRMA TEREZINHA DE AQUINO DE LIMA (RÉU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (RÉU)

VALMIR DOS SANTOS (RÉU)

JOSE RODRIGUES DE MEIRA (RÉU)

DIOGO BUSANELLO (RÉU)

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA (RÉU)

TEREZA BARBOSA DE LIMA (RÉU)

ADÃO ROSA DE OLIVEIRA (RÉU)

MARCOS APARECIDO FERREIRA (RÉU)

CÍCERO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO)

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT0014645A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOAO LUIZ FEDRIGO (TESTEMUNHA)

DANIEL TRAVI (TESTEMUNHA)

ANTONIO VENANCIO DE MELO MARTINS (TESTEMUNHA)

MILTON RODRIGUES DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1013015-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DE RESENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL FERREIRA VITORINO OAB - MT0014327S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIARA PEREIRA BENICIO (RÉU)

Nilson Alves Martins (RÉU)

JOANIRA PEREIRA DIAS DOS SANTOS (RÉU)

Romildo Brito dos Anjos (RÉU)

Meire Rosa Sousa (RÉU)

Paulo Sérgio Alves Figueiredo (RÉU)

ADRIANO MOTA VELOSO (RÉU)

Dionei dos Santos de Almeida (RÉU)

João Batista Leonidio de Oliveira (RÉU)

CARLOS RODRIGUES ALVES (RÉU)

João Benício dos Santos (RÉU)

VALMIRO GOMES GONCALVES (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1013015-83.2018.8.11.0041 AUTOR: ODAIR DE RESENDE RÉU: JACIARA 

PEREIRA BENICIO, JOÃO BENÍCIO DOS SANTOS, CARLOS RODRIGUES 

ALVES, ADRIANO MOTA VELOSO, ROMILDO BRITO DOS ANJOS, 

VALMIRO GOMES GONCALVES, JOÃO BATISTA LEONIDIO DE OLIVEIRA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 13 de 385



DIONEI DOS SANTOS DE ALMEIDA, PAULO SÉRGIO ALVES FIGUEIREDO, 

MEIRE ROSA SOUSA, JOANIRA PEREIRA DIAS DOS SANTOS, NILSON 

ALVES MARTINS Vistos. Trata-se de ação de manutenção de posse, 

proposta ODAIR DE RESENDE contra JACIARA PEREIRA BENICIO, JOÃO 

BENÍCIO DOS SANTOS, CARLOS RODRIGUES ALVES, ADRIANO MOTA 

VELOSO, ROMILDO BRITO DOS ANJOS, VALMIRO GOMES GONCALVES, 

JOÃO BATISTA LEONIDIO DE OLIVEIRA, DIONEI DOS SANTOS DE 

ALMEIDA, PAULO SÉRGIO ALVES FIGUEIREDO, MEIRE ROSA SOUSA, 

JOANIRA PEREIRA DIAS DOS SANTOS, NILSON ALVES MARTINS E 

OUTROS. A parte requereu a distribuição por dependência aos autos de 

numeração única 25594-56.2013.811.0041, que tramitam fisicamente. 

Decido. 1. Nos termos do artigo 55, §3º do CPC, determino a reunião 

destes autos aos de Código 819322 – Numeração Única 

25594-56.2013.811.0041. 2. Materialize-se portanto, o feito, e apense-se 

aos autos supra, e após remeta-se os autos ao Ministério Público para 

ofertar o seu parecer. 3. Após, retornem os autos conclusos. Cuiabá, 16 

de maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017299-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO)

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMUNIDADE TERAPEUTICA VALENTES DE DAVI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017299-71.2017.8.11.0041 AUTOR: AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE 

OLIVEIRA SCHURINGS RÉU: COMUNIDADE TERAPEUTICA VALENTES DE 

DAVI Vistos. Amélia Cristina Zeferino de Oliveira Schurings ajuizou a 

presente ação de reintegração de posse cumulada com pedido liminar 

contra Comunidade Terapêutica Valentes de Davi, representada por 

Dayane Rodrigues de Lima Ortega, requerendo sua reintegração em um 

imóvel urbano localizado na Rua 59, nº 554, bairro Boa Esperança, nesta 

Capital/MT. À fl. 49, pdf, foi designada audiência de justificação para 

análise do pedido liminar. Em 02/08/2017, o meirinho certificou a citação da 

parte ré (fl. 55, pdf). Contudo, o ato não se realizou, em razão da proposta 

de acordo em audiência, sendo designada audiência para tentativa de 

conciliação, conforme termo de fl. 73/74, pdf. O ato se realizou em 

10/11/2017, conforme termo de fls. 237/239, pdf, inclusive com a 

presença de diversas autoridades estaduais e municipais, além das 

partes. À fl. 257, pdf, a ré comunicou a desocupação do imóvel à 

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 12/12/2107. Instada, a 

parte autora requereu a desistência da ação e sua consequente extinção 

(fl. 262, pdf). Os autos vieram conclusos. Eis o relatório. Decido. No caso 

dos autos, o pedido de desistência foi formulado antes da apresentação 

da contestação. Designada audiência para tentativa de conciliação das 

partes, sobreveio informação de que os réus desocuparam o imóvel, vindo 

a parte autora a requerer a desistência da ação e extinção do feito. Desta 

forma, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora à fl. 

262, pdf e, por conseguinte, declaro extinto o feito, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1066021 Nr: 53652-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY FERREIRA DE AZEVEDO FARINELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUTEMBERG AVELINO DOS SANTOS

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

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, RODOLFO AMORIM MOLINA - 

OAB:OAB/MT 21.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA BARTOLINA DA 

ROSA - OAB:17098/E, LUCIANA AMÁLIA ALVES - OAB:9534, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0

 Vistos.

Ante a juntada, às fls. 233/243, dos documentos após a audiência de 

instrução, conforme acordado pelas partes, intimo-as para que, de forma 

sucessiva apresentem as razões finais, nos termos do artigo 364, §2º do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 760236 Nr: 12588-16.2012.811.0041

 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: ARILSON CESAR DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY DA SILVA, JÚLIO PIRES DA 

SILVA, EDVALDO COSTA NUNES, Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS CREY ARRUDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19146/MT, LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - 

OAB:20.711/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT

 Vistos.

1 – As partes saem intimadas para apresentar razões finais no prazo de 

15 dias. Iniciando-se para a parte autora em 17/05/2018 e para a parte 

requerida em 11/06/2018, nos termos do art. 364 do NCPC.

2 – Com as juntadas das razões finais, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 429142 Nr: 10467-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA 

AMAZÔNIA LTDA, ODINEI ADELAR METZLER, MARCOS ANTONIO 

BARBOSA DOS SANTOS, ROSIMEIRE MARIA MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA RODRIGUES 

EUFRAUSINO - OAB:12942/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

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

FUNDIÁRIO - OAB:, FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - OAB:2676, FELIX 

SIGUEAK ARIMA FILHO - OAB:2676/MT, GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, TAILI TANI ALMEIDA ARIMA - OAB:17.282/0, TAILI 

TUNI ALMEIDA ARIMA - OAB:17282/O

 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) GIULIANO 

ARAKEN SILVA a devolver o(s) process, NO PRAZO DE 3 (TRES) DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013039-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ESTEVES DA COSTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE PAIVA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 14 de 385



ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013039-14.2018.8.11.0041. AUTOR: HELIO ESTEVES DA COSTA JUNIOR 

RÉU: ELIETE PAIVA LEITE Vistos. Trata-se ação reivindicatória proposta 

por HELIO ESTEVES DA COSTA JÚNIOR contra ELIETE PAIVA LEITE, tendo 

por objeto o imóvel denominado apartamento 304, Bloco 02, área D, 

Residencial Ipiranga, no bairro Cidade Alta, nesta comarca. Decido. 

Trata-se de ação reivindicatória, da qual esta vara especializada não tem 

competência para processar e julgar. A Resolução n. 11/2017/TP, que 

atribuiu à Vara Especializada de Direito Agrário apenas a competência 

para Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários 

coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, 

assim como os processos concernentes a conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da 

competência o processo e julgamento dos crimes praticados em 

decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados, bem como 

cartas precatórias cíveis de sua competência. Ocorre que os presentes 

autos versam sobre ação de caráter petitório pelo que é o caso de 

redistribuição a uma das varas cíveis desta comarca. Desta forma, nos 

termos do artigo 64, §2º do CPC, declaro-me incompetente para julgar o 

presente feito, e determino a sua remessa para redistribuição a uma das 

varas cíveis desta comarca. Cuiabá, 16 de maio de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010470-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT0003988A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MACLEIDE ROCHA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010470-40.2018.8.11.0041. AUTOR: JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA 

RÉU: MACLEIDE ROCHA DE SOUZA Vistos. A autora requereu a intimação 

da ré para que não realizasse qualquer obra no imóvel até a realização da 

audiência de justificação. Comporta deferimento o pedido formulado pela 

parte, uma vez que a continuidade de construção no local pode acarretar 

prejuízos a ambas as partes. Desta forma, nos termos do artigo 300 do 

CPC, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré, bem 

como qualquer pessoa se abstenha de continuar a edificar construções 

no local até a realização da audiência de justificação. Expeça-se o 

mandado de intimação desta decisão em substituição ao de Id. 13066361, 

fazendo constar a determinação de interrupção de obras no lote litigioso 

até a realização da audiência de justificação, sob pena de aplicação de 

multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cuiabá, 16 de maio 

de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012160-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ELIAS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ELIAS OAB - SP77115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIANA CARAPEBA ELIAS (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012160-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALEXANDRE ELIAS FILHO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Defiro o petitório de id 13242056, para que o 

Hospital Sírio Libânes seja cientificado, por ofício, da liminar concedida na 

decisão de id 13068894, bem como para que exiba a este Juízo os 

relatórios de despesas médico-hospitalares referentes à paciente Mariana 

Carapeba Elias, a fim de viabilizar, diante da renitência da parte ré, o 

bloqueio de ativos financeiros a ela pertencentes, através do sistema 

Bacenjud, como providência destinada a assegurar à parte autora a tutela 

do direito pelo resultado prático equivalente (NCPC, 297). Às providências. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive, 

sendo necessário, em sede de plantão judiciário.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1012878-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012878-04.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA RÉU: 

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA Vistos. O processo cautelar 

autônomo e os seus respectivos procedimentos inominado e específicos 

previstos no Código de Processo Civil de 1973 não subsistem mais, tendo 

sido substituídos pela tutela provisória de urgência prevista nos artigos 

294 e seguintes do Código de Processo Civil em vigência. Não obstante a 

isso, é certo que a exibição de documento ou coisa, prevista no artigo 396 

e seguintes do Novo Código de Processo Civil, não se submete à 

sistemática da tutela provisória de urgência acima mencionada, mas sim à 

sistemática da ação probatória autônoma prevista no artigo 381 e 

seguintes do Código de Processo Civil de 2015, bem assim a própria 

produção antecipada de provas consistentes no depoimento pessoal das 

partes, na oitiva de testemunhas e na pericial mediante exame, vistoria ou 

avaliação. Nesse sentido, é a lição do Processualista Civil Daniel Amorim 

Assumpção Neves: A exibição de documento ou coisa vem regulada pelos 

arts. 396 a 404 do Novo CPC, havendo procedimentos diferentes para a 

exibição requerida contra a outra parte no processo e contra terceiro, 

alheio à relação jurídica processual. A exibição de coisa ou documento 

também pode se desenvolver por meio de uma ação probatória autônoma 

antecedente, quando presente no caso concreto um dos requisitos 

previstos no art. 381 do Novo CPC. Não havendo razão legal para a 

produção antecedente desse meio de prova, a exibição de coisa ou 

documento será produzida normalmente durante a fase probatória, não se 

descartando a possibilidade de uma antecipação temporal da exibição 

dentro do próprio processo quando assim previsto pela lei ou determinado 

pelo juiz de forma justificada. Assim, emende a parte autora a sua petição 

inicial, à luz do artigo 381 e seguintes do NCPC, demonstrando o 

preenchimento dos requisitos exigidos, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (NCPC, 321). Sem 

prejuízo, comprove a parte autora, no mesmo prazo acima alinhado, o 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção e 

cancelamento da distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007364-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIR DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDIR PAULO MUHL OAB - MT17441/A (ADVOGADO)

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUTO LUIS FERRARI (EXECUTADO)

RITA MAFINI FERRARI (EXECUTADO)

NAOR FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007364-07.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALCIDIR DA CUNHA EXECUTADO: NEUTO LUIS FERRARI, NAOR FERRARI, 

RITA MAFINI FERRARI Vistos. Defiro o petitório (id. 11472071), expeça-se 
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a competente carta precatória para a citação/intimação dos executados 

RITA MAFINI FERRARI e NAOR FERRARI no endereço informado (id. 

9487627), qual seja, rua Camboriú s/n, bairro Padre Duílho Frigorífico Suíno 

Dom Porco, na cidade de Juína/MT. Intime-se a exequente para proceder 

com o recolhimento das custas junto ao Juízo deprecado. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 830818 Nr: 36512-22.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE COMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA, GUILHERME JOSÉ DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA SANT'ANNA - 

OAB:65.122

 Processo n. 36512-22.2013.811.0041

Código 830818

Vistos.

Defiro a dilação do prazo por 15 (quinze) dias, para que a requerida traga 

as aos autos os documentos requeridos pela Perita Judicial.

Decorrido prazo, intime-se a requerida para proceder com a juntada dos 

referidos documentos.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de maio de 2.018.

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 889964 Nr: 23191-80.2014.811.0041

 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: REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO E SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)111/112, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento, devendo, se assim se desejar, recolher 

nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1273375 Nr: 28787-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIGIANE MARQUES DE SIQUEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Sarmento 

Ferreira - OAB:6551-A

 “Vistos. Proceda-se a juntada dos documentos apresentados pela 

testemunha em juízo, atendendo a solicitação do Douto Defensor Publico. 

Devolva-se a presente deprecata, consignando as homenagens de estilo. 

Nada mais havendo, todos os presentes assinam este termo, e saem 

devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.”

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1024455 Nr: 34071-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELES GONÇALVES RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1027787 Nr: 35699-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE PEREIRA ARRAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFONSO DEL NERY - 

OAB:6945 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 787034 Nr: 40947-73.2012.811.0041

 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: JACIELE MARIA DAMASCENA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9998 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MÁRCIO HENRIQUE CARDOSO - 

OAB:7659

 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.: 826964 Nr: 32861-79.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA BIANCA PEREIRA RAMOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. 

FILHO - OAB:13.685 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/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
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 845893 Nr: 49530-13.2013.811.0041

 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: CDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MARGARETH DE 

PAIVA - OAB:4.756-A/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.: 1169479 Nr: 39938-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DONIZETE ALVES

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/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.: 1269472 Nr: 27487-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., 

MARCELO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUERER GUILHERNETTI DE 

CARVALHO - OAB:16.304/O, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - 

OAB:7681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TADEU FRAGA - 

OAB:7967

 Vistos. Devolva-se a presente deprecata, consignando as homenagens 

de estilo. Nada mais havendo, todos os presentes assinam este termo, e 

saem devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.”

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1275601 Nr: 192-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DAROIT, ELÍRIO DAROIT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583, JULIANO DIAS 

CORREA - OAB:11583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 “Vistos. Devolva-se a presente deprecata, consignando as homenagens 

de estilo. Nada mais havendo, todos os presentes assinam este termo, e 

saem devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.”

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 871766 Nr: 10885-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER HENRIQUE DO NASCIMENTO

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o não comparecimento na perícia designada, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 941146 Nr: 55230-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY VITOR FLORENTINO

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o não comparecimento na perícia designada, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1181503 Nr: 44250-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GERALDO FERREIRA, GILCEZAR ZENY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGPARANÁ S/A, IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS JAN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JORGE - 

OAB:41.494, ALEXANDRE JORGE - OAB:41.494/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX FERNANDO DAL PIZZOL 

- OAB:29.350/PR, ANA MARIA WOYCIECHOWSKI - OAB:60.889/PR, 

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI - OAB:15.839/PR, JOEL CRISTIANO 

GRAEBIN - OAB:42855/RS

 “Vistos. Considerando a petição de fls.74/76, redesigno a audiência para 

o dia 18 de julho de 2018 às 14:00 horas. Com exceção da data, 

cumpra-se incólume o despacho de fls. 67. Nada mais havendo, todos os 

presentes assinam este termo, e saem devidamente intimados. Às 

providências. Cumpra-se.”

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 273175 Nr: 3751-45.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARROCERIA CENTRO OESTE LTDA - FACCHINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - OAB:218164/SP, DAGMAR JULIANA 

BERNARDI JACOB - OAB:4684-B/MT, MARCO ANTONIO CAIS - 

OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751453 Nr: 3207-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDI OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IVETE LEITE DA 

CRUZ FERREIRA, para devolução dos autos nº 3207-81.2012.811.0041, 

Protocolo 751453, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1250710 Nr: 21388-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDA DIAS DE OLIVEIRA, BARRALCOOL - 

USINA DA BARRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TARGINO - OAB:3476-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ledijane zandonadi - OAB:, 

SIDINEI GONÇALVES - OAB:2933

 Vistos. Redesigno a audiência para 18/07/2018 às 14:30, determino que 

seja expedido oficio a fim de intimar a testemunha, por se tratar de 

funcionário publico. Comunique-se ao r. Juízo deprecante da redesignação 

do referido ato. Nada mais havendo, todos os presentes assinam este 

termo, e saem devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.”

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1265838 Nr: 26305-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:OABMT/15837

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

OAB:7133

 Vistos. Considerando que conforme o artigo 455, §3º do CPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. Devolva-se a presente deprecata, consignando as 

homenagens de estilo. Nada mais havendo, todos os presentes assinam 

este termo, e saem devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 947895 Nr: 59078-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA NUNES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A, 

PRIMESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 Processo n. 59078-28.2014.811.0041

Código 947895

Vistos.

 Cite-se/intime-se a ré PRIMESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

por oficial de justiça, no endereço informado às fls. 109.

O feito deve ser cumprido com urgência, na medida em que se enquadra 

na Meta 02/2018-CNJ.

Às providências. Cumpra-se

Cuiabá, 16 de maio de 2.018.

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1060569 Nr: 51286-86.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YALE SABO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX MARQUES DA SILVA, DORA MARIA 

KOHLHASE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÉLIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:713/MT

 Processo n. 1005998-30.2017.8.11.0041

Código: 1060569

Vistos e etc.

 Trata-se de Cumprimento de sentença promovida por YALE SABO 

MENDES em face de FELIX MARQUES DA SILVA e DORA MARIA 

KOHLHASE MARQUES ambos qualificados nos autos.

 As partes entabularam acordo (pág. 507), requerendo sua homologação, 

conforme petitório (fl. 511).

Os autos me vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

 O acordo entabulado entre as partes (pág. 507) 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 a presente ação, com fulcro no 

artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma pactuada.

As partes abriram mão do prazo recursal, portanto certifique-se o transito 

em julgado, após dê-se baixa dos autos na distribuição, com as anotações 

de estilo e as cautelas de praxe.

Expeça-se ofício para o Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, para dar 

baixa/cancelar a averbação promovida por este Juízo no imóvel da 

matrícula nº 31.530

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de maio de 2.018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 843206 Nr: 47142-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Processo n. 47142-40.2013.811.0041

Código 843206

Vistos.

Verifico que à fl. 317, a executada colacionou o comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 318 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante mediante a expedição de 

alvará.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 10.701,66 (dez mil setecentos e um reais e sessenta e 

seis centavos) (fl. 317).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 318.

Após, arquive-se, com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 823486 Nr: 29585-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIO GORSKI FILHO, ALZIRA DA SILVA 

GORSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE N. 

S. DO LIVRAMENTO, LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP, JOANI 

MARIA DE ASSIS ASCKAR, 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO, MARCOS ANTONIO FROIS, HERMES G. 

FERREIRA, ANDERSON RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA, SHIRLEI 

APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL, FABIOLA RODRIGUES DE SOUZA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B, LUIZ CORREA DE MELLO NETO - 

OAB:11.589, ROBSON PEREIRA RAMOS - OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FÉLFILI - 

OAB:3.923/MT, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3923/MT, ICARO 

GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578, JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO 

DE LAMONICA FREIRE - OAB:, ROSEMEIRE BARROSB MONTEIRO DE 

LAMONICA FREIRE - OAB:OAB/MT 4497, SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 555/559).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822791 Nr: 28936-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Processo n. 28936-75.2013.811.0041

Código 822791

Vistos.

Verifico que à fl. 571, a executada colacionou o comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou às fls. 575/576 concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante mediante a 

expedição de alvará.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 103.495,36 (cento e três mil quatrocentos e noventa e 

cinco reais e trinta e seis centavos) (fl. 571).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora, conforme dados bancários 

declinados à fl. 575.

Após, arquive-se, com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 322465 Nr: 23871-12.2007.811.0041

 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): D. A. MAIANTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/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.
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016169-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI JOSE OLEGARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

Nos termos do art. 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), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação 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)

 

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), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027735-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LOPES PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027411-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029748-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIVIAN OLIVEIRA 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)

 

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), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010837-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES DIAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019098-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA AGUIAR LEMOS (AUTOR)

MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA LEMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA OAB - MT0006482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO)

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1019098-52.2017.8.11.0041 

Requerente: MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA LEMOS e outros Requerido: 

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de indeferimento. Com estas providências, voltem-me conclusos 

para sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019997-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO RACA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO OAB - MT14667/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 20 de 385



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027587-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (RÉU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(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: 1011695-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019624-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS KIDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

ROSMERI VALDUGA OAB - MT0011550A (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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009824-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMED HUSSEIN FARES (EMBARGANTE)

DIONE LETICIA REICHEMBACH FARES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT0009265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (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), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

IMPUGNAÇÃO AO EMBARGOS e documentos no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032107-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022129-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALBA NUNES FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(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), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE e documentos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035017-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE CORREA TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PEDRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/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 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: 1000863-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE CAITANO SILVERIO LAURENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY OAB - MT23111/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (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 
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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: 1038155-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENIRA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (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 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: 1035305-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

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: 1016758-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN MORGANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011019-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR ANTONELLI DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ACRISSIA MARIANO DE QUEIROZ NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011019-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: EDGAR ANTONELLI DO NASCIMENTO, ACRISSIA MARIANO 

DE QUEIROZ NASCIMENTO Cite-se a parte executada para pagar a dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando 

do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 

1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). 

Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010884-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO)

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INBRANDS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010884-38.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP RÉU: INBRANDS 

S.A Diante do provimento parcial do agravo de instrumento, intime-se a 

parte autora para que comprove a hipossuficiência financeira, no prazo de 

5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de maio de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022212-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO 

ANIMAL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ROBERT RABELO ANTUNES OAB - RO4584 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S S AGRO TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA RAMOS AQUINO OAB - MT17607/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022212-33.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BIGSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO 

ANIMAL LTDA. EXECUTADO: S S AGRO TRANSPORTES LTDA - EPP 

Defiro os pedidos de Id. 11806147. Solicito informações mediante convênio 

RENAJUD em relação à executada SS Agro Transportes LTDA - EPP. 

Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, manifeste-se a 

parte exequente, em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026871-51.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. MARIA MINHOLO FIERRO - COSMETICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026871-51.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: A. MARIA 

MINHOLO FIERRO - COSMETICOS - ME Defiro o pedido de Id. 12797837. 

Solicito informações mediante convênio BACENJUD em relação a 

executada a Maria Minholo Fierro Cosmético – ME. Segue anexo o 

protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a parte executada 

para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se 

o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, manifeste-se a parte 

exequente, em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011673-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.C PERES - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

MARCELA CARDOSO PERES (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011673-37.2018.8.11.0041. AUTOR: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: M.C PERES 

- EPP A prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte 

autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título 

executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 

700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a parte 

demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013939-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE ALVES WAGNER (REQUERENTE)

M. R. A. D. M. (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013939-31.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAICON RHIAN ALVES DE MORAIS, ELIZETE ALVES 

WAGNER REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011715-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPOLADOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011715-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BRADESCO SAUDE S/A EXECUTADO: SPOLADOR CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA - ME Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011663-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA RIBEIRO NETO CONDE (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011663-90.2018.8.11.0041. AUTOR: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: MARISTELA 

RIBEIRO NETO CONDE A prova até aqui produzida evidencia o direito 

afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui documentos com 

eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos 

legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para 

determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 
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Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011660-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011660-38.2018.8.11.0041. AUTOR: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: MICHELLE 

CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS A prova até aqui produzida 

evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui 

documentos com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes 

os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011029-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZANDRO SETUBA DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011029-94.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEAO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: LIZANDRO 

SETUBA DE SA A prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado 

pela parte autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de 

título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, 

arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a 

parte demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012002-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012002-49.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME EXECUTADO: 

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012599-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA LEITE OAB - MT20728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012599-18.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABA RÉU: JOCELDA MARIA DA 

SILVA STEFANELLO Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012752-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE PAULA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012752-51.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO DE PAULA DE ALMEIDA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 27/07/2018, às 08h15 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 
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(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012876-34.2018.8.11.0041

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:

EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012876-34.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO RÉU: EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA Intime-se a 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013203-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013203-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA RÉU: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES A prova até aqui produzida evidencia o 

direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui documentos 

com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes os 

requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010896-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SCHLATTER (REQUERENTE)

ULRICH WITTWER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. K. A. NAGASAWA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MAGDA ALVES NOVAIS NAGASAWA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010896-52.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ULRICH WITTWER, SONIA SCHLATTER REQUERIDO: 

MAGDA ALVES NOVAIS NAGASAWA, R. K. A. NAGASAWA & CIA LTDA 

- ME Trata-se de Ação de exigir contas proposta por Ulrich Wittwer e 

Sônia Schlatter em face de Magda Alves Novais Nagasawa e R K A 

NAGASAWA E CIA LTDA –ME (Kanjaum Trading). Cite-se a parte ré a 

apresentar as contas exigidas ou oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 550), sob pena de revelia (CPC, art. 344). 

Decorrido o prazo e prestadas às contas pelo requerido ou contestada a 

ação, manifeste-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 550, 

§ 2º). Outrossim, decorrido o prazo, sem manifestação da parte requerida, 

certifique-se e voltem-me conclusos para ulterior deliberação. Defiro à 

parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1025626-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUZA ALVES OAB - MT20286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KAROLINE SOUZA ROCHA (RÉU)

EBERSON MOREIRA DO AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025626-05.2017.8.11.0041. AUTOR: BEL 

LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, LINIBEL STROBEL MOREIRA 

DA SILVA RÉU: ANA KAROLINE SOUZA ROCHA, EBERSON MOREIRA DO 

AMARAL Defiro o pedido de Id. 12148545. Solicito informações mediante 

convênio BACENJUD visando à localização do endereço da requerida Ana 

Karoline Souza Rocha. Segue anexo o extrato. Manifeste-se a parte 

autora, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013191-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS (EXECUTADO)

JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013191-33.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA EXECUTADO: JUSCILAINE DA SILVA 

MALHEIROS, JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO Defiro o pedido de 

Id. 12284672. Solicito informações mediante convênio BACENJUD em 

relação aos executados Juscilaine da Silva Malheiros e Judson Thiago da 

Silva Moraleco. Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso 

positivo, intime-se a parte executada para que oferte manifestação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em caso 

negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002687-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA KAZUE SIOTANE RIBEIRO (AUTOR)

RODRIGO SEBASTIAO DAMASCENO (AUTOR)

VALBER SILVA CARDOSO (AUTOR)

ISMAILI GOMES SANTOS (AUTOR)

CECILIA SHIZUKO MOTOMURA OTSUKA (AUTOR)

ROBSON PEREIRA BATISTA DA SILVA (AUTOR)

GUILHERME BENETTI (AUTOR)

SAVIO FIEL DE MELO (AUTOR)

EMANUEL VINICIUS SILVA CAVALCANTE (AUTOR)

MARIA ELIZANGELA MAGALHAES (AUTOR)

RITA BERNARDA TONINI (AUTOR)

JANDIRA SALETE BENETTI (AUTOR)

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

CAIO ALVES DE FARIA (AUTOR)

ALINE DE ALEKSANDRA PERES (AUTOR)

ADRIANO BENICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON NUNES SOARES OAB - GO36229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E-NEGOCIADOR SITE DE COMPRAS LTDA - ME (RÉU)

SOLANYARA ANGELICA PEREIRA GUIMARAES (RÉU)

DANIEL BARBOSA SENA (RÉU)

EDILSON CUNHA SENA JUNIOR (RÉU)

LILIANE ALVES SARAIVA (RÉU)

IVO PERON DEBONA (RÉU)

WALTER MARCIO GUIMARAES (RÉU)

VANUZA PEREIRA GUIMARAES (RÉU)

ALTAIR MOREIRA DA SILVA MONTEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002687-94.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO BENICIO, ALINE DE ALEKSANDRA PERES, ANA CAROLINA DE 

OLIVEIRA, CAIO ALVES DE FARIA, EMANUEL VINICIUS SILVA 

CAVALCANTE, GUILHERME BENETTI, ISMAILI GOMES SANTOS, JANDIRA 

SALETE BENETTI, MARIA ELIZANGELA MAGALHAES, ROBSON PEREIRA 

BATISTA DA SILVA, RODRIGO SEBASTIAO DAMASCENO, RITA 

BERNARDA TONINI, SAVIO FIEL DE MELO, CECILIA SHIZUKO MOTOMURA 

OTSUKA, VALBER SILVA CARDOSO, TELMA KAZUE SIOTANE RIBEIRO 

RÉU: E-NEGOCIADOR SITE DE COMPRAS LTDA - ME, ALTAIR MOREIRA 

DA SILVA MONTEIRO, VANUZA PEREIRA GUIMARAES, WALTER MARCIO 

GUIMARAES, IVO PERON DEBONA, LILIANE ALVES SARAIVA, EDILSON 

CUNHA SENA JUNIOR, DANIEL BARBOSA SENA, SOLANYARA 

ANGELICA PEREIRA GUIMARAES Indefiro o pedido de citação por edital de 

ID. 12615246, tendo em vista que a parte autora não esgotou todos os 

meios para localização da parte requerida, considerando que a citação por 

edital é meio ficto de dar conhecimento ao réu do processo, devendo ser 

utilizado apenas em último caso. Ademais, solicito informações mediante 

convênio INFOJUD, visando à localização do endereço da executada 

Valdir Martins da Silva. Segue anexo o extrato. Manifeste-se a parte 

autora, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018917-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018917-51.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA EXECUTADO: DENIVALDO PEREIRA 

Defiro o pedido de Id. 12768661. Solicito informações mediante convênio 

BACENJUD em relação a executada Devanildo Pereira. Segue anexo o 

protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a parte executada 

para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se 

o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, manifeste-se a parte 

exequente, em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001139-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE GARCIA ZEFERINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001139-34.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP EXECUTADO: ROSIMEIRE GARCIA 

ZEFERINO Indefiro o pedido de citação por edital de Id. 12762985. Solicito 

informações mediante convênio RENAJUD e INFOJUD em relação a 

executada Rosimeire Garcia Zeferino. Segue anexo o protocolo e 

resposta, que em caso positivo, intime-se a parte executada para que 

oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 

854, §3º, do CPC. Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em 

igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015747-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARGARETH GONCHO OAB - SC31760 (ADVOGADO)

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO SAINT RIOM LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015747-08.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A EXECUTADO: EDIFICIO SAINT 

RIOM LTDA Defiro o pedido de Id. 12173812. Solicito informações mediante 

convênio BACENJUD em relação ao executado Edidício Saint Rion. Segue 

anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a parte 

executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, manifeste-se a 

parte exequente, em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024756-57.2017.8.11.0041

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:

BARBARA ADRIELLI SANTANA CESAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024756-57.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: BARBARA 

ADRIELLI SANTANA CESAR Conforme a parte executada não se 

manifestou nos autos, solicito informações mediante convênio BACEN JUD 

em relação ao executado. Segue anexo o protocolo e resposta, que em 

caso positivo, intime-se a parte executada para que oferte manifestação, 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em 

caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032194-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CONCEICAO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019804-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PINHEIRO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024946-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GONCALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014869-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON VICENTE DE MORAES (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 APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015790-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRIZA FRANCIELLI SOUSA LIMA (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019861-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA CHAGAS ANTONIO (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:

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 AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015769-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELVIRA SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028304-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARTINS VASTOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011536-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA FRANCO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004254-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AROLDO RODRIGUES REZENDE (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:

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 AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO NASCIMENTO MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018616-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARIA DE LOURDES DALISCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022164-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINA ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022285-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER EVANGELISTA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024139-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026957-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE SOUZA (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)

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 AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020836-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUCIO PAES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017863-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DADA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018852-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA RODRIGUES DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011019-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR ANTONELLI DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ACRISSIA MARIANO DE QUEIROZ NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011715-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPOLADOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011673-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.C PERES - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

MARCELA CARDOSO PERES (REPRESENTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011663-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA RIBEIRO NETO CONDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011660-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908143 Nr: 35640-70.2014.811.0041

 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: DANIELA MARQUES GODINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 171/179, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 950683 Nr: 168-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORINETE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTHI 

BARUA - OAB:9208, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009, JOSE JOAO VITALIANO COELHO - OAB:14.440 OAB/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 210/218, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 940623 Nr: 54930-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANTOILDES AGUILAR DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. G. DE MORAES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17.686/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

SADORA FONSECA CHAVES - OAB:OAB/MT 10.332

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 29 de 385



 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 111/127, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 868714 Nr: 8528-29.2014.811.0041

 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: IASMIM FARIA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALPÃO DA MADEIRA MANEJO E 

REFLORESTAMENTO LTDA. ME., AMELIO ANTÔNIO BAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA REGINA M. HOFFMANN - 

OAB:16.723-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1170183 Nr: 40246-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DOS SANTOS CORREA DA COSTA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 139/144, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 893351 Nr: 25452-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB:5493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 1199/1239, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 375096 Nr: 11461-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. BARBOSA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6.070

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 141, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1280269 Nr: 1941-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIBRAM - SISTEMA BRASILEIRO DE AJUDA 

MÚTUA LTDA, IZIDRO TOMAIS DE AQUINO, ROBERTO CALDEIRA DOS 

SANTOS, WELLINTON AZEVEDO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1291912 Nr: 5543-48.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESÁRIO ACELINO OLEGÁRIO, ESPOLIO DE MARIA DA 

GLORIA OLEGARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA S/A, LOURIVAL LOPES FILHO, CARLOS 

ROBERTO DE SIQUEIRA, BERNADETE DE ALMEIDA E SILVA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452, JOSE RICARDO GOMES - OAB:126759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 361184 Nr: 31221-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD, PATRICK ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO JORNAL DE CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

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

OAB:OAB/MT 8.244-B

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, intimo a EXECUTADA, na pessoa de sua 

advogada, para que, no prazo de cinco (05) dias, indique a localização de 

seus bens passiveis de penhora, sob pena de sua omissão ou recusa 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065408 Nr: 53378-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE HENRY ANDRADE SILVA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARTINS PEREIRA DE CARVALHO, 

JANETE GOMES RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON R.R. DE 

MORAES AGUIAR - OAB:15.894, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 415461 Nr: 3637-04.2010.811.0041

 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: FIEMT - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, INSTITUTO EUVALDO 

LODI, SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL/DR-MT, CONDOMÍNIO CASA DA INDUSTRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, GRACE 

KAREN DECKER - OAB:7007/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES DE 

SOUZA - OAB:10077-B, MARCEL LUERSEN - OAB:14419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 657/660, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1012623 Nr: 28629-53.2015.811.0041

 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: RONEY JOSE SALES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITA JACOBINA DA CRUZ LONGO

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

OAB:3822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO MORAIS FILHO - 

OAB:13.885/MT, MANOEL CASADO JUNIOR - OAB:16.631/MT

 Requisita-se informações ao Comando da Polícia Militar, acerca do nome 

do policial e qual a sua lotação relativamente ao RGPM 883.092, contido no 

Boletim de Ocorrência 2014.270189(fls.110/114), que deverá acompanhar 

a presente requisição, consignando o prazo de 10 (dez) dias para 

resposta.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1068336 Nr: 54661-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E AMORIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GUIMARAES 

RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928, RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO - 

OAB:15.722

 Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada dos documentos 

requeridos pelas partes.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177131 Nr: 24889-73.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA- INDUSTRIA DE PORDUTOS 

ALIMENTARES LTDA

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

OAB:5.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, AURÉLIO ARAÚJO TOMAZ - OAB:15.701/GO, OTACÍLIO 

PERON - OAB:3.684-A/MT, ROGER FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGER 

FERNANDES, para devolução dos autos nº 24889-73.2004.811.0041, 

Protocolo 177131, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017567-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017567-62.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIANE FERREIRA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em que Elaine Ferreira da Silva move em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

13138656. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016334-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO STEFANI CEZAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016334-30.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDSON SILVA DE CAMARGO EXECUTADO: MAGNO STEFANI CEZAR 

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença em que Edson Siava de 

Camargo move em desfavor de Magno Stefani Cezar. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do crédito. Ante o exposto, diante da satisfação 

do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020840-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE SOUZA RABELLO (AUTOR)

IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO (AUTOR)

NERBIA NAYLA BATISTA GOMES (AUTOR)

PAMELA SIMONY DA CUNHA RABELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020840-15.2017.8.11.0041. AUTOR: 

IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO, PAMELA SIMONY DA CUNHA 

RABELLO, SANDRA DE SOUZA RABELLO, NERBIA NAYLA BATISTA 

GOMES RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais em que Iully 

Michelle da Cunha Rabello, Pamella Simony da Cunha Rabello, Sandra de 

Souza Rabello, Vitória Gallena Gomes Rabello, representada por sua 

genitora Nérbia Nayla Batista Gomes move em desfavor de Bradesco Vida 

e Previdência S/A. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do 

crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 12231827. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011868-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELE MARIA DE SOUSA OAB - MT23353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FAINOR SANCHES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011868-22.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

o ato deprecado. Designo a audiência para o dia 04/06/2018 às 14:00 

horas, com a finalidade da oitiva da testemunha Gustavo de Melo Portela 

Spengler. Insta salientar que, nos termos do art. 455 do CPC, a intimação 

para o comparecimento da testemunha deve ser feita pelo advogado da 

parte. Oficie-se ao Juízo deprecante. Cuiabá, 10 de maio de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038464-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON NICOLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos do art. 

482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a 

intimação da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no 

prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 17 de maio de 2018. MONNYQUE 

LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008731-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROQUE POZZOBON (REQUERENTE)

JURACI MASIERO POZZOBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDSON GUERRA DIAS (TESTEMUNHA)

ANTONIO FISCHER (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008731-32.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

o ato deprecado. Designo a audiência para o dia 11/06/2018 às 15:00 

horas, com a finalidade da oitiva das testemunhas Edson Guerra Dias e 

Antonio Fischer. Insta salientar que, nos termos do art.455 do CPC, a 

intimação para o comparecimento da testemunha deve ser feita pelo 

advogado da parte. Oficie-se ao Juízo deprecante. Cuiabá, 10 de maio de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012850-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEILTON OLIVEIRA MARTINS DA CONCEICAO (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012850-36.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, 

qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 

320, 321, parágrafo único, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011605-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011605-87.2018.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, apresentando 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). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 17 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011941-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE JOAQUIM 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011941-28.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 16 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 903023 Nr: 32108-88.2014.811.0041

 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 MERCEDES DE MOURA SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947121 Nr: 58644-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIZA HEDUVIRGES DA COSTA MORAIS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1011269 Nr: 28135-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES, 

IVANI VICENTE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOIVA ELENIR BISCHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:11.754

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1098690 Nr: 10044-16.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO, MARIA DAS 

DORES SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:117417/SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente os pedidos formulados nesta ação de reparação de 

danos morais proposta por José Fernandes de Oliveira Neto e Maria das 

Dores Silva Oliveira contra Dell Computadores do Brasil Ltda., a fim de 

CONDENAR a ré a restituir a quantia paga pelo monitor, monetariamente 

atualizada, nos termos do art. 18, inc. II, CDC, bem como que a mesma 

indenize os autores na importância de R$8.000,00 (oito mil reais) à título de 

danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença 

(Súmulas 54 e 362-STJ).Custas e despesas processuais pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 

trinta dias sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se 

com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 745208 Nr: 42329-38.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. L. HARDT & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANACA TRANSPORTES LTDA, CLARION S/A 

AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR LENZ - OAB:52019/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo procedente o pedido deduzido nesta ação de cobrança ajuizada por 

N. L. Hardt & Cia Ltda. e CONDENO as rés Manacá Transportes Ltda., 

Clarion S.A Agroindustrial solidariamente ao pagamento da importância de 

R$ 59.978,08 (cinquenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais e 

oito centavos), que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento (artigo 397, 

CC).Custas e despesas processuais pelas rés, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1114025 Nr: 16339-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSE DOS SANTOS, MARIA RIBEIRO 

RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VIEIRA DA SILVA, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A

 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) ILVANIO MARTINS, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1131221 Nr: 23494-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLH RECUPERADORA DE CRÉDITO E ASSESSORIA 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA, JOAO 

BOSCO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAY CAVALCANTE DE 

MIRANDA VASS - OAB:13349, MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5.959, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:15.791/MT

 Processo nº. 23494-26.2016.811.0041 - Código 1131221

DESPACHO

 Junte-se cópia da sentença proferida nos autos embargos à execução n. 

40580-10.2016.811.0041.

Após, intime-se a exequente para manifestação.

Cuiabá, 16 de maio de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1170908 Nr: 40580-10.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA, JOAO BOSCO 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLH RECUPERADORA DE CRÉDITO E 

ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT - 5959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAY CAVALCANTE DE 

MIRANDA VASS - OAB:13349, MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023

 No mais, julgo improcedentes estes embargos à execução opostos por 

LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA contra PLH RECUPERADORA DE 

CRÉDITO E ASSESSORIA LTDA. Consequentemente, julgo extinto o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Junte-se cópia desta sentença nos autos principais (execução de 

título extrajudicial – código 1131221).Condeno o embargante ao pagamento 

das custas judiciais, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o 

trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 371414 Nr: 7916-67.2009.811.0041

 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: ALESSANDRO ORTEGA ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBOYAN MODAS LTDA

 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: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais proposta por ALESSANDRO 

ORTEGA ALCANTARA contra FALMBOYAN MODAS LTDA., a fim de 

DECLARAR a inexigibilidade do débito ora discutido, no valor de R$ 

2.011,00. Diante da atitude ilícita, condeno a ré ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). Referido valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da 

data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas processuais pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º 

e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 779677 Nr: 33161-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo improcedentes os embargos monitórios e constituo de pleno direito 

em título executivo judicial a dívida ora cobrada no percentual de 30% 

sobre os ganhos da Reclamação Trabalhista n. 00292.2001-004.23.00-0, 

conforme expressamente constou nas Cláusulas Segunda e Terceira do 

Contrato de Prestação de Serviços Profissionais acostado às p. 297/299. 

O valor devido ao embargante será o equivalente a metade (50%) do 

calculado e deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

vencimento (levantamento dos valores) e acrescido de juros de 1% a 

partir da citação.Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na 

Parte Especial do CPC, Livro I, Título II, Capítulo III (cumprimento de 

sentença). Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de 

maio de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1167410 Nr: 38978-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO 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:10208

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Certifico que o médico perito designou perícia para o dia 11/06/2018, das 

08:00h às 11:00h, conforme ordem de chegada, a ser realizado no 

consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro, 827, Galeria 24 de 

Outubro, sala 8, Bairro Popular, em Cuiabá-MT, fones:(65)2127-8022 / 9 

9631-9747. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e dos artigos 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes 

para comparecerem na perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 874612 Nr: 13126-26.2014.811.0041

 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: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNELMA BROLO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR JULIANO RAMOS - 

OAB:15.320

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo improcedentes os embargos monitórios e constituo de pleno direito 

em título executivo judicial a dívida ora cobrada e oriunda do 

inadimplemento da quantia de R$ 17.950,00 (dezessete mil e novecentos e 

cinquenta reais), conforme documentos acostados com a inicial. O valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e 

acrescido de juros de 1% a partir da citação (artigo 405, CC).Determino o 

prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial do CPC, Livro 

I, Título II, Capítulo III (cumprimento de sentença). Condeno a ré/embargante 
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ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Expeça-se o 

necessário.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 755295 Nr: 7313-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

GERALDINO - OAB:9056

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente com resolução de mérito esta ação de despejo proposta 

por VALDENIR FERREIRA MENDES e CONDENO o réu JOSÉ PEREIRA 

FILHO ao pagamento dos aluguéis vencidos no período de maio de 2011 a 

agosto de 2013. O valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais) deverá 

ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a partir do vencimento de cada prestação (artigo 397, CC). Confirmo a 

decisão inicial de p. 22, que concedeu a antecipação de tutela e 

determinou o despejo do réu.Custas pelo réu, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC. Após o trânsito em julgado, 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, 16 de maio de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 923009 Nr: 45242-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVALDO ANTONIO BEATRIZ

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MENEZES - 

OAB:6943

 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 

ROSIVALDO ANTÔNIO BEATRIZ em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, para condenar esta ao pagamento 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas 

e despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 700,00 (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 880853 Nr: 17327-61.2014.811.0041

 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: LEANDRA JUSTINA DA SILVA

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

LEANDRA JUSTINA DA SILVA em face de ITAÚ SEGUROS S/A, para 

condenar o réu ao pagamento de R$ 337,5 (trezentos e trinta e sete reais 

e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré também ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (art. 85, § 

8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 873394 Nr: 12132-95.2014.811.0041

 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: WHELITON PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

WHELITON PEREIRA DA SILVA em face de BRADESCO SEGUROS S/A, 

para condenar a ré ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso.Autorizo o levantamento dos honorários periciais. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré 

também ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 

(art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa 

na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 922993 Nr: 45226-34.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO TELES DE OLIVEIRA GRACINDO

 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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por CARLOS FERNANDO TELES DE OLIVEIRA GRACINDO em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Quanto aos 

honorários periciais, determino o pagamento no importe de 20% em favor 

do perito, pelos trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de certidão 

de crédito, tendo em vista a improcedência da ação. Expeça-se a certidão 

de crédito em favor do perito. Devolva o numerário depositado nos autos à 

Seguradora. Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo 

autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 937572 Nr: 53449-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 
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com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Quanto aos honorários 

periciais, determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, 

pelos trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, 

tendo em vista a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito 

em favor do perito. Devolva o numerário depositado nos autos à 

Seguradora. Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo 

autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1083064 Nr: 2993-51.2016.811.0041

 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: MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMA PEREIRA RAMOS, ISMARIO PEREIRA DOS 

SANTOS, REINALDO RICAS, MARGARETH KRAUSE, SIRLEI BATISTA 

LEITE PINHEIRO, NOELMA PEREIRA DE MACEDO, NIZETE ASVOLINSQUE, 

FERNANDO PEREIRA DA ROCHA, CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA - 

EPP, INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, CARTÓRIO 

DO 7º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 

CUIABÁ, JOELICE RAMOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

- OAB:12.815, ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - OAB:6.844/MT, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOÃO JORGE 

ALVES DE ARAUJO. - OAB:5.252, LUCAS JOSE DE SOUZA - 

OAB:18638, Roseli Raquel Ricas - OAB:16.264

 Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 231, foi expedido o 

mandado de citação acostado à fl. 239.

Certifico também que citada a requerida NOELMA PEREIRA DE MACEDO, 

esta apresentou sua contestação e documentos, às fls. 240/277, sendo 

que, nesta data, cadastrei seu procurador ao sistema apolo, conforme 

procuração de fl. 256.

Igualmente, certifico que intimada a parte autora, às fls. 196/197, para 

manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça, acerca da 

citação do requerido CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA - EPP, aquela 

não se manifestou.

Outrossim, certifico que, em relação ao mandado expedido à fl. 93, consta 

certidão lançada pela oficiala de justiça, conforme documento adiante 

juntado, porém, o referido documento não consta nos autos.

Além disso, certifico que a requerida INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS 

DE MATO GROSSO, através de seu procurador, compareceu em cartório 

e retirou os autos em carga no dia 20/07/2017, tendo o devolvido em 

28/07/2017, conforme documentos também adiante juntados.

No mais, certifico que a parte autora, às fls. 212/216, recolheu diligência 

do oficial de justiça a fim de viabilizar a citação dos denunciados à lide 

CARTÓRIO DO SÉTIMO OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA 

COMARCA DE CUIABÁ/MT e INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO.

Por fim, certifico que até a presente data não foi juntado aos autos o 

comprovante de citação do denunciado à lide: CARTÓRIO DO SÉTIMO 

OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT.

Desta forma, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, encaminho intimação ao advogado da parte denunciante para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o comprovante de citação 

do denunciado à lide: CARTÓRIO DO SÉTIMO OFÍCIO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 898082 Nr: 28372-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA GONÇALVES

 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:8.814-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por ROSANGELA DA SILVA GONÇALVES em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Quanto aos honorários periciais, 

determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos 

trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo 

em vista a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em 

favor do perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 895053 Nr: 26534-84.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE JUNIOR MENDES FONTANELE

 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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por JORGE JUNIOR MENDES FONTANELE em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Quanto aos honorários periciais, 

determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos 

trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo 

em vista a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em 

favor do perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 933414 Nr: 51114-81.2014.811.0041

 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: GABRIEL MARIANO MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação proposta por GABRIEL MARIANO 

MARTINS em face de BRADESCO SEGUROS S/A.Diante da improcedência 

da ação e sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, os honorários 

periciais deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso. Diante disso, 

expeça-se certidão de crédito em favor da perita.Devolva-se o numerário 

depositado nos autos à Seguradora. Expeça-se o alvará.Custas e 

honorários pelo autor, que fixo em R$ 1.000,00. No entanto, diante da 

gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central 
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de Arrecadação com as baixas e cautelas de praxe.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 

16 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915124 Nr: 40257-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TEIXEIRA CARNEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por TIAGO TEIXEIRA CARNEIRO em face de TÓKIO MARINE 

BRASIL SEGURADORA S/A.Quanto aos honorários periciais, determino o 

pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo em vista 

a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em favor do 

perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 900852 Nr: 30492-78.2014.811.0041

 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 AMORIM PROENÇA

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por PAULO HENRIQUE DE AMORIM PROENÇA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A.Quanto 

aos honorários periciais, determino o pagamento no importe de 20% em 

favor do perito, pelos trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de 

certidão de crédito, tendo em vista a improcedência da ação. Expeça-se a 

certidão de crédito em favor do perito. Devolva o numerário depositado 

nos autos à Seguradora. Expeça-se o alvará.Custas e despesas 

processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 

de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920403 Nr: 43665-72.2014.811.0041

 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: HERALDO PIOVESAN, IRMA GUIMARÃES PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA NILCE DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido da ação de obrigação de fazer proposta por 

HERALDO PIOVESAN e IRMA GUIMARÃES PIOVESAN contra ANA NILCE 

DE ALCÂNTARA, a fim de CONDENAR a ré a promover a outorga da 

Escritura Definitiva do imóvel situado à Rua B, n. 27, Bairro Jardim São 

Sebastião 1, em Cuiabá – MT, antiga área denominada Capão de Fora – 

Distrito do Coxipó da Ponte, cuja matrícula foi desmembrada daquela 

registrada sob n. 23.358-R2, fls. 82, livro 2-CH, do 2º Serviço Notarial e 

Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT, em 

favor dos autores.Nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, 

deverá a ré promover o cumprimento da obrigação no prazo razoável de 

30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) 

por dia de descumprimento. Custas pela ré, bem como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

da condenação, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se 

com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 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: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6062/MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, LIVIA 

COMAR DA SILVA - OAB:7650, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - 

OAB:16822/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, RAUL CANAL - 

OAB:10308/DF

 Processo nº 7118-91.2018.811.0041

Código 1295963

DESPACHO

Em que pese a certidão retro, verifico que a parte autora atendeu 

corretamente o despacho à p. 152.

Assim, designo a audiência para o dia 04/06/2018 às 16:00 horas, com a 

finalidade da oitiva da testemunha CERVANTES COPOROSSI.

Insta salientar que, nos termos do art.455 do CPC, a intimação para o 

comparecimento da testemunha deve ser feita pelo advogado da parte.

Oficie-se ao Juízo deprecante.

Cuiabá, 14 de maio de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715334 Nr: 7314-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLARETE PENACHIONI AGUILERA

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

OAB:23433/O, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA THAISA DIAS 

PENACHIONI - OAB:14.665/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AUGUSTO DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 7314-08.2011.811.0041, Protocolo 

715334, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 828348 Nr: 34200-73.2013.811.0041

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que o perito REINALDO PRESTES designou perícia para o dia 

14/06/2018, a partir das 13:00 horas (ordem de chegada), no endereço 

CENTRO MÉDICO CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos do 

terminal rodoviário), razão pela qual impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para que compareça no dia e hora marcados para a 

realização da perícia, deverá o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames compementares. Consigno que o não 

comparecimento do autor na perícia designada poderá gerar a 

improcedência dos pedidos iniciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 792074 Nr: 46166-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PUMA SPORTS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D S BRAZIIL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE PAULA MONTEIRO 

NETO - OAB:29.443/SP, MARCIAL BARRETO CASABONA - 

OAB:26.364/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002309-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOROSA S A AGRO PECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002309-41.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI 

EXECUTADO: PRIMOROSA S A AGRO PECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO 

Vistos etc. Djalma Rezende Sociedade Individual de Advocacia Eireli, ora 

Exequente, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento nº. 

1004777-04.2018 insurgindo-se contra a decisão de id n. 11726781, que 

indeferiu o pedido de arresto de bens. Em sede de retratação, não 

vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da decisão recorrida, de 

modo que a mantenho por seus próprios fundamentos. Por tal motivo, 

oficie-se a 2ª Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

prestando as informações solicitadas pela Excelentíssima Relatora. No 

mais, cumpra-se conforme a decisão agravada. Intimem-se.

Intimação 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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar o CPF 

correto da senhora CRISTIANE JAQUELINE DA SILVA, bem como, 

apresente documento oficial que conste o número do CPF, para que seja 

procedida a retificação da autuação, no prazo de 05 (cinco) dias. 17 de 

maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014335-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA DE JESUS MOURA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014335-08.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CASSIO FELIPE MIOTTO RÉU: CECILIA DE JESUS MOURA Cuida-se de 

pedido de nulidade de citação formulado pela parte ré junto ao ID n. 

9619634, sob a justificativa que a citação ocorreu em um sábado à tarde, 

sendo que não havia autorização judicial para tanto. Sem maiores 

sobressaltos vejo que o pedido de nulidade de citação não merece 

guarida, isso porque a regra estatuída no art. 212, §2º, do CPC, prevê que 

“independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federa”. 

Ou seja, o ato de citação pode ser feito fora do horário de expediente 

independente de autorização judicial. Nessa esteira, INDEFIRO o pedido de 

nulidade de citação. Certifique-se se transcorreu o prazo para 

desocupação voluntária. Uma vez transcorrido o prazo autorizo o despejo 

compulsório, utilizando de reforço policial se necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860968 Nr: 2484-91.2014.811.0041

 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: ELIEL SOARES DE QUEIROZ

 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

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 José Elias Rocha Nunes Piva

 Estagiario de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119800 Nr: 18683-23.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: JOSÉLIA LOPES MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA NEWS R-4 COMUNICAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MAURÍCIA LOPES - 

OAB:19595/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228

 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.

José Elias Rocha Nunes Piva

Estagiario de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15608 Nr: 10124-39.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIAN GONZALEZ FABRA, Dolores Gonzales Fraga, 

CARLOS ALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, DIOGO MELO DE ABREU - OAB:8397/MT, INÁ 

RODRIGUES - OAB:MT/ 17.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, JOSE CARLOS LARANJEIRA - OAB:15.661

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, e o requerimento das partes, designo 

audiência de Conciliação para 12 de junho de 2018, às 13:30 horas, a ser 

realizada por esta Magistrada em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE. Intimem-se 

também as partes da ação executiva em apenso (cód. 15612).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15612 Nr: 10123-54.2000.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GONZALEZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11.231-B/MT, WESLEY JOSÉ FERREIRA - OAB:5669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ALVES BATISTA - 

OAB:21.351

 Vistos etc.

Intimem-se as partes da presente ação, na pessoa de seus advogados, 

para comparecimento à audiência de conciliação designada para o dia 

12/06/2018, às 13:30 horas, nos autos em apenso (cód. 15608).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 21382 Nr: 5647-41.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIERRE MARRET (Interditando)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, RICARDO G. DE ALMEIDA - OAB:4501-MT, RODRIGO 

BRAGA - OAB:8926/MT, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

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

OAB:3213

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor do Exequente para 

levantamento dos valores depositados nos autos, conforme requerido em 

fl. 833.

Após a expedição do alvará, determino que o Exequente apresente 

memória de cálculo atualizada e discriminada do saldo exequendo, 

abatendo a importância já levantada.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1050316 Nr: 46586-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ROSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

José Elias Rocha Nunes Piva

 Estagiário de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1144863 Nr: 29549-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE RUCKHABER SCHMITZ, VALMIR JOSE 

SCKMITZ

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

José Elias Rocha Nunes Piva

 Estagiário de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 884454 Nr: 19482-37.2014.811.0041

 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: GERSON BRANDÃO DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O, LUIS MARIO TEIXEIRA - OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

José Elias Rocha Nunes Piva

 Estagiario de Direito

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010220-07.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 39 de 385



Parte(s) Polo Ativo:

ASSUMPCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7.021 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIRO BERNARDINO DA COSTA (RÉU)

BRASIL HOTEL, PESCA ESPORTIVA E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

CAIRO BERNARDINO DA COSTA FILHO (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13028273 designo o 

dia 28/08/2018, às 09:00 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012120-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON MANOEL DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13077949 designo o 

dia 29/08/2018, às 10:15 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012123-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALEXANDRO PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13078005 designo o 

dia 29/08/2018, às 10:30 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012145-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI QUERINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13078052 designo o 

dia 29/08/2018, às 10:45 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033573-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO MELLIM (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOGUEIRA VAZ & SOUSA MONTEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

EDSON DA SILVA VAZ (EXECUTADO)

IVANILDE NOGUEIRA RAMOS VAZ (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012572-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTREQ S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LMG EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012625-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEX BARREDS MODA LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012336-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT0006800A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOQUICEU PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003614-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

RUTH DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO ELIAS OAB - MT0008231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO (RÉU)

FRANCISCA ERINEUDA DE MESQUITA VASCONCELOS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038408-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DE MACEDO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELLEIOS - COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO EIRELI - ME (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13224728 designo o 

dia 17/07/2018, às 11:00 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034365-64.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

F. P. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVELIN COUTO PIMENTA TREVISAN OAB - 008.627.191-19 

(REPRESENTANTE)

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13218843 designo o 

dia 28/08/2018, às 12:00 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036089-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GASTRUM - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARAES (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13029526 designo o 

dia 28/08/2018, às 12:30 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006468-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEGITON CORDEIRO DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12290445 designo o 

dia 29/08/2018, às 11:45 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005703-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13109244 designo o 

dia 28/08/2018, às 08:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005613-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 1 13109286 designo 

o dia 28/08/2018, às 08:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005531-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 1 13109354 designo 

o dia 28/08/2018, às 09:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005457-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13109390 designo o 

dia 28/08/2018, às 09:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004686-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13109443 designo o 

dia 28/08/2018, às 10:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005450-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13109466 designo o 

dia 28/08/2018, às 10:30 Horas, 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 – 
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Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013094-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PINUSBRAS EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A presente Precatória tem como objetivo a Intimação e Inquirição 

de 01 (uma) testemunha arrolada pela parte requerida. Estando a presente 

missiva acompanhada das peças necessárias, para cumprimento de seu 

objeto, designo o dia 07 de Agosto de 2018, as 13h:30mn, para oitiva da 

testemunha Paula Miranda Leite Garcia, a ser realizada na sala de 

audiência deste Juízo no Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes, Centro Político Administrativo - Telefone (65) 

3648-6000. Intime-se a parte interessada para depositar a diligencia para 

intimação da testemunha. A seguir, intime-se a testemunha servindo a 

cópia da presente missiva de mandado (§ 4° do artigo 455 do CPC). 

Comunique-se o Juízo Deprecante da data da audiência, inclusive para 

que dê ciência às partes/procuradores, servindo cópia deste despacho 

como Ofício. Cumprida, devolva-se com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003504-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13112700 designo o 

dia 28/08/2018, às 11:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034774-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DINIZ HIGINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13116956 designo o 

dia 28/08/2018, às 11:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004887-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DELFINO DE ARAUJO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA MARQUES NOGUEIRA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13116580 designo o 

dia 28/08/2018, às 12:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012697-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13193644 designo o 

dia 29/08/2018, às 12:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021214-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CLEMENTE DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

 

Intimação dos Requeridos para se manifestarem quanto ao pedido de 

desistência da ação constante no id n. 12853482.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002321-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1002321-55.2018.8.11.0041 Vistos, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em desfavor da parte 

Requerida, assim, nos termos do que dispõe o artigo 145, III do CPC, 

declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais no 

presente feito. Proceda-se a identificação nos autos quanto ao meu 

impedimento, para fins de evitar conclusões indevidas. A seguir, 

encaminhe-se o presente feito ao substituto legal. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023626-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SOUZA DE CURSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO)

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL COUTINHO (RÉU)

ROGÉRIO FLORENTINO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido de gratuidade já foi analisado e indeferido nestes autos, 

inclusive na corte superior. Assim, CERTIFIQUE–SE o decurso do prazo 

para cumprimento do despacho lançado na movimentação 11195962. 
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Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009814-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Restituição de quantia Paga c/c Indenização por 

Danos materiais e Morais, a parte requerente vem aos autos demonstrar o 

recolhimento das custas processuais, requerendo o prosseguimento do 

feito. Não havendo outra pendencia a ser sanada nos autos, defiro o 

pedido formulado no Identificador nº 12261826, para emenda da inicial. 

Dando cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002740-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARI DRESSLER OAB - RS42768 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança, a parte autora vem aos autos 

demonstrar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada nos 

autos, defiro o pedido formulado no Identificador nº 11940459, para 

emenda da inicial. Dando cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003050-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos informar que as partes estão 

formalizando acordo, ao final requerer a suspensão do feito. Defiro o 

pedido formulado no Id nº 13046276, suspendo o andamento deste feito, 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para juntada do Termo de Acordo. 

Decorrido o prazo de suspensão, não havendo nos autos manifestação 

do requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a 

falha existente nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do NCPC. 

A seguir, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000156-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Regressiva de Ressarcimento, que a parte requerente 

vem aos autos anexar guia de comprovação do recolhimento das custas 

processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Isto posto, defiro o 

pedido formulado no Id nº 11817048, para emenda da inicial, Vistos, 

Cumprindo a disposição contida no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 
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de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002459-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança a parte requerente vem aos autos 

anexar guia de comprovação do recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Isto posto, defiro o pedido 

formulado no Id nº 11896899, para emenda da inicial, Vistos, Cumprindo a 

disposição contida no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, 

que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002972-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL GRAN ODARA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Regressiva de Ressarcimento, que a parte requerente 

vem aos autos anexar guia de comprovação do recolhimento das custas 

processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Isto posto, não 

havendo outra pendência a ser regularizada, defiro o pedido formulado no 

Id nº 11894888, para emenda da inicial, Vistos, Cumprindo a disposição 

contida no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001704-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEDROSO DE MORAES (AUTOR)

GRACE EMANUELLE GUERREIRO DIAS ROCATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS OAB - MT17311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

VRG LINHAS AEREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Indenizatória a parte requerente vem aos autos 

anexar guia de comprovação do recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Isto posto, não havendo outra 

pendência a ser regularizada, defiro o pedido formulado no Id nº 

11817048, para emenda da inicial. Cumprindo a disposição contida no 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001115-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde o 

requerente vem aos autos emendar o pedido, comprovando o recolhimento 

das custas processuais, e requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12119251, para emenda da inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 
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requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032355-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde o 

requerente vem aos autos emendar o pedido, comprovando o recolhimento 

das custas processuais, e requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12223518, para emenda da inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032203-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde o 

requerente vem aos autos emendar o pedido, comprovando o recolhimento 

das custas processuais, e requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12224089, para emenda da inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012358-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

LUCINEIA DA SILVA GAMA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

– DPVAT, interpostas por requerentes menores representados por suas 

genitoras, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos 

artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de 

Cobrança de indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à 

prova da recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para 

propositura de ação no Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não havendo nos autos 

demonstração de requerimento pleiteado pelas partes requerentes, na via 

administrativa, inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do 

seguro DPVAT. Ante ao exposto, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos 

autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro aos requerentes o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013218-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ROSA RIBEIRO (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):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora formula requerimento de 

gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação. No caso, o documento apresentado, 

não é hábil para comprovar a alegada hipossuficiência pois, tratando-se o 

requerente de profissional autônomo, deverá este trazer para os autos 

cópia da declaração de imposto de renda. Dessa forma, não estando a 

carência financeira demonstrada nos autos, fundamentado no que dispõe 

o artigo 99, § 2º do CPC, intime-se a parte requerente, por seu patrono, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo 

para os autos o documento acima especificado, ou ainda, para no mesmo 

prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Novo Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013234-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora formula requerimento de 

gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação. No caso, o documento apresentado, 

não é hábil para comprovar a alegada hipossuficiência pois, tratando-se o 

requerente de profissional autônomo, deverá este trazer para os autos 

cópia da declaração de imposto de renda. Dessa forma, não estando a 

carência financeira demonstrada nos autos, fundamentado no que dispõe 

o artigo 99, § 2º do CPC, intime-se a parte requerente, por seu patrono, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo 

para os autos o documento acima especificado, ou ainda, para no mesmo 

prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Novo Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013360-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELIEL FERREIRA PEREIRA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de 

Ação de Cobrança de indenização relacionada ao seguro DPVAT, 

indispensável à prova da recusa de pagamento pleiteado na via 

administrativa, para propositura de ação no Judiciário. Julgado em 

03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou 

o posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Dessa forma, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Ante ao exposto, não estando 

configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, 

intime-se a parte requerente, via DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, 

para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único 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. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013105-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO GRACIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013270-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PIRES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 
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TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013298-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIOMAR JOAQUIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013333-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LANZONI (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013375-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SOUZA CHAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 
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na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012904-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LIZOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673/O (ADVOGADO)

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZAMPIERI FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o devido recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido 

de gratuidade a ser analisada no feito, intime-se a parte exequente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos 

autos a Guia de recolhimento das custas processuais, acompanhada do 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que o recolhimento 

das custas processuais dos feitos que tramitam no PJE/MT, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido 

o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013169-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTHON DORNELLES LIEBEL JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA OAB - SP299398 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, 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: 1013185-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT CORP. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO)

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES OAB - DF23604 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO SANTA ROSA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1013185-55. 2018.8.11.0041 Vistos, Esta Ação de 

Indenizatória foi distribuída por dependência ao Processo de produção 

Antecipada de Provas código nº 1057903, que tramita na Sexta Vara Cível 

da Capital. Ante ao exposto, determino o encaminhamento do presente 

feito a Sexta Vara Cível 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: 1012635-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012647-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA PEREIRA FELLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 
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comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001645-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Exequente para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

da exceção de pré-executividade interposta nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1013299 Nr: 28922-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PULICE, MARIA TEREZA OLIVIERI PULICE, 

NELSON ALBERTO PULICE, EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRA MARIANA DE ALMEIDA, JOSE 

LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO EGIDIO SACHS - 

OAB:4.894/MT, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - OAB:OAB/MT 

12.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1263946 Nr: 25779-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL MARTINS FELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MARTINS FELICIO - 

OAB:4826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 321009 Nr: 22739-17.2007.811.0041

 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: ELIAS SANTOS DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a impugnação ofertada pela Executada PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS ADESIX AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, para 

reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 3.359,93 (três mil, 

trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos) no cálculo 

da parte Exequente de fls. 322 verso, decorrente da aplicação do 

percentual superior (20%) ao fixado na sentença (10%).CONDENO a parte 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios nesta fase de 

cumprimento de sentença equivalente a 10% (dez por cento) do excesso 

de execução, vedada a compensação. Por consequência, subsistindo 

valor suficiente para satisfação do débito exequendo DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, II c/c 

art. 925 do CPC.EXPEÇAM-SE os ALVARÁS em favor do Exequente do 

valor da execução R$ 36.959,33 (trinta e seis mil, novecentos e cinquenta 

e nove reais e trinta e três centavos) e ao Executado do valor excedente 

ora reconhecido, ambos a serem deduzidos do depósito judicial efetuado 

as fls. 329, acrescido da remuneração bancária.Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquivem-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770334 Nr: 23344-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS CHAGAS

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

BANK BRASIL S/A, QUINTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS 

DA 2ªCIRCUNSCRIÇÃO IMOB. DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANIA LIBORIO FELICIANO - 

OAB:7528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3.581-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, WILSON SALES 

BELCHIOR - OAB:21.150A

 Código do Processo nº 770334

Vistos,

Neste feito, a parte requerente formula pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

A sentença proferida nos autos transitou em julgado (fls. 726), assim, não 

havendo comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 729/731.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 830846 Nr: 36539-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BENEDITA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A, SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE 

BANCOS SOCIEDADE ANÔNIMA, BANKFACIL CONSULTORIA 

FINANCEIRA, CÂMARA DOS DIRETORES LOGISTAS DE CUIABÁ - CDL E 

SERVIÇO DE CADASTRO DE PROTEÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:8173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS AYRES DE CAMARGO 

COLFERAI - OAB:OAB/SP: 333.828, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4.937/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 Código do Processo nº 830846

Vistos,

Neste feito, a parte requerente formula pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

A sentença proferida nos autos transitou em julgado (fls. 385), assim, não 

havendo comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 388/396.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 846654 Nr: 50250-77.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS E 

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE, LEDEVINO DA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA CAROLINE TAQUES - 

OAB:9131, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SILVA RIBEIRO - 

OAB:292564/SP, CECÍLIA GARCIA LAVOR FERREIRA DA SILVA - 

OAB:162.142, LUCIA MARIA MESSINA - OAB:57.467 AO/SP

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos para a 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1036937 Nr: 40037-41.2015.811.0041

 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: CHRISTIAN ELOY PEREIRA DA SILVA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos para a 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1125663 Nr: 21184-47.2016.811.0041

 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: INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA TREVIZAN - 

OAB:330.386/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos para a 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 949922 Nr: 60314-15.2014.811.0041

 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: LFL, MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES, ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 1752/1755 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autora) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 713776 Nr: 8381-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTIO DE SANTANA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código – 713776.

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 132 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 129/131 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. 130 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 133.

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, 16 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 951590 Nr: 728-13.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: JOÃO NEVES JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo Código n. 951590

VISTOS,

Consigno que a parte Autora apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, sob pena 

de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte AUTORA e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 16 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1023194 Nr: 33516-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS HENRIQUE GAIO HONORIO

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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. 158, retornou para esta secretaria com a 

informação que o mesmo é desconhecido naquele endereço.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1011040-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI LUIS RECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES PACHECO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1011040-26.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL do Id.13082809 ao Id.13082842 em que o Autor retificou o valor da 

causa e comprovou o recolhimento complementar das custas recolhidas 

no Id.12925275 e Id.12925280. Cuida-se de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE 

COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA aviada por DAVI LUIS RECH em 

desfavor de JOSÉ ALVES PACHECO objetivando a concessão de tutela de 

evidência ou de urgência de imissão na posse de imóvel urbano de 

propriedade do Autor. Aduz o Requerente que adquiriu via leilão 

promovido pela Caixa Econômica Federal, o imóvel localizado à Rua 

Oriente Tenuta, nº268, no Residencial Park Villa Bella, apartamento 401, no 

bairro Senhor dos Passos, nesta Capital. Sustenta que, o imóvel foi 

adjudicado pela instituição financeira em razão do inadimplemento 

contratual do Réu, sendo o apartamento levado à leilão e adquirido pelo 

Autor. Contudo, mesmo sendo notificado a desocupar o imóvel 

voluntariamente, o Requerido injustificadamente se recusa a atender a 

notificação. Assim, o Requerente não viu outra alternativa senão propor a 

presente ação pugnando em sede de tutela provisória: [...] a) A 

concessão de tutela de evidência e ou de urgência, de forma a expedir-se 

o Mandado de Imissão de Posse a ser cumprido por oficial de justiça, 

deferindo ao mesmo, inclusive, a possibilidade de arrombamento e reforço 

policial no caso de resistência do réu quanto à desocupação do imóvel; 

[...] (sic.12904417 pág.13) É o relatório. DECIDO De proêmio, identifico que 

o Autor não se posicionou de forma rudimentar sobre a causa de pedir da 

tutela provisória, com cognição indefinida do fundamento jurídico que recai 

sua pretensão (artigo 300 ou artigo 311 do CPC), se reservou a 

explanação dos dois institutos pugnando ao final pela concessão 

alternativa das medidas, o que impõe a elucidação tangível da convicção 

do juízo. Na atual sistemática, as tutelas de urgência cautelar e de 

antecipação de direito material estão matizadas sob o regramento do Livro 

V do Código de Processo Civil – Da Tutela Provisória –, podendo 

fundamentar-se em urgência (como antes) ou tão somente na evidência. 

Consagra-se, assim, 1) tutela cautelar e de 2) antecipação de direito 

material; estando a primeira amparada, sobre o perigo/risco do dano, 

probabilidade do direito e reversibilidade da medida,, e a segunda, 

sinteticamente, está amparada sobre o abuso de direito de defesa, matéria 

ser unicamente de direito e estar evidenciada nos autos, com ou sem 

garantia e que se alie a posicionamento firmado em casos repetitivos ou 

sumula vinculante, de modo que ao réu não exista oposição que coloque 

em dúvida o direito do Autoral, nesta última hipótese dispensa-se, em 

regra, o pressuposto clássico de risco/perigo afetos aos provimentos 

provisórios. A explicação se consolida na tutela provisória, cautelar ou de 

direito material, concedida em caráter antecedente ou incidental, prevista 

no Código de Processo Civil, vejamos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Os provimentos de urgência, cautelar 

ou antecipatório, continuam a submeter-se aos pressupostos de 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo; e podem ser concedidos de plano ou após justificação prévia (§ 

2º): 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. No § 3º do artigo 300, 

supra, particulariza-se que apenas a antecipação de direito material não 

poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade; e isso 

implica em limitação à regra do § 1º, que submete toda tutela de urgência à 

possibilidade de exigir-se garantia do postulante que responde pelo 

prejuízo que a efetivação da tutela de urgência venha causar à parte 

adversa, como disposto no artigo 302 do CPC. Conceitua a doutrina 

majoritária de referência jurisprudencial o seguinte: [...] A tutela cautelar 

distingue-se da tutela satisfativa não apenas por terem elas objetos 

distintos (respectivamente, asseguração e certificação/efetivação), mas 

também porque a tutela cautelar tem duas características peculiares: a 

referibilidade e a temporariedade. A tutela cautelar é meio de preservação 

de outro direito, o direito acautelado, objeto da tutela satisfativa. A tutela 

cautelar é, ainda, temporária, por ter sua eficácia limitada no tempo. A 

tutela cautelar dura o tempo necessário para a preservação a que se 

propõe. necessariamente, uma tutela que se refere a outro direito, distinto 

do direito à própria cautela [...] Cumprida sua função acautelatória, perde 

eficácia. [...] (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. – 

v.2. Salvador: JusPodivim, 2015, pág.562/563) (grifei) A tutela provisória 

de evidência, por sua vez, é antecipação de direito material em que o juízo 

de evidência do direito dispensa o requisito de urgência para concessão 

do provimento; e pode ser concedida liminarmente ou quando estabelecido 

o contraditório (artigo 311 do CPC). Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 
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do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Note que, para a 

concessão de provimento antecipatório pela tutela de evidência só se 

admite inaudita altera parte quando o objeto do pedido se encaixar em 

algumas das causas elencadas taxativamente no dispositivo legal 

indicado. Porém, independente do caso, a tutela provisória, urgência ou 

evidência, é medida excepcional sujeita ao atendimento rigoroso dos 

respectivos requisitos para concessão de plano ou mediante justificação 

prévia. Não se destina a fomentar processos instigados apenas pela 

inconformidade de uma ou outra parte; e, também, não implica em suprimir 

a dilacio temporis da instrução com observância dos princípios 

constitucionais do processo que exige o aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual, o contraditório e a ampla defesa. Assim, a concessão 

da tutela provisória de urgência, embora não fuja à regras especiais nas 

ações possessórias, tem por pressuposto prova apta a demonstrar a 

situação de risco e a probabilidade do direito e a sua concessão não está 

condicionada a provimento inequívoco de plano (mérito), como ocorre no 

caso da tutela de evidência, que se funda no direito material. O objetivo 

primordial da medida é resguardar direito e/ou a satisfação da tutela de 

mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCARIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. A 

prestação jurisdicional por meio de tutela antecipatória de direito material 

tem como pré-condição aos demais requisitos a existência de prova 

inequívoca e apta ao juízo de verossimilhança das alegações do 

postulante, conforme disciplina o caput do art. 273 do CPC. (...) AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70040223604, Primeira Câmara 

Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Julgado em 15/03/2011) (grifei) Na hipótese da pretensão liminar fundada 

em ação de imissão na posse, a análise legal do pleito provisório depende 

de identificação da natureza jurídica do pedido (possessório ou 

reivindicatório), não se descuidando dos procedimentos especiais 

extravagantes, nos quais são exigidos requisitos peculiares que se 

sobrepõem e/ou se somam às premissas impostas pelo CPC, por força do 

princípio da especialidade, como é o caso desta demanda. A par disso, 

identifico pelas circunstâncias e elementos imbricados na exordial, que o 

Autor litiga em defesa de direito dominial constituído por arrematação de 

imóvel em leilão extrajudicial, cujo efeito provisório perseguido é 

satisfativo, de sorte que o pleito melhor se enquadra no instituto legal 

restritivo/taxativo da tutela de evidência, que desafia a comprovação 

inequívoca dos fatos e direito declinados pelo Requerente. Frente a 

natureza jurídica da ação é desnecessária a análise, dos dispositivos 

civilistas que regulam diretamente a posse e sua perturbação, já que, 

como veremos a seguir, a demanda se solucionará pela análise do 

domínio. Ademais, revela-se incongruente subsidiar o pedido autoral no 

instituto da tutela de urgência (de caráter especialmente temporário e 

reversível), frente às provas existentes nos autos, causa de pedir e o 

pedido, uma vez que o próprio Código Civil afasta o debate dominial das 

ações possessórias: Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na 

posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de 

violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. [...] § 2o Não 

obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, 

ou de outro direito sobre a coisa. Desta forma, nas demandas fundadas 

sobre registro patrimonial, julgar a posse em favor daquele a quem 

evidentemente não pertencer o domínio contraria frontalmente o direito 

fundamental abundantemente previsto na Carta Magna, inaugurado no 

caput do artigo 5º E inciso XII, e seguido por inúmeros dispositivos, que 

enfatizam o valoroso direito do titular de bens materiais e imateriais (ex. 

marcas). Concluo a elucidação acerca da hegemonia do direito de 

propriedade, trazendo a baila Súmula 487, aprovada pela Suprema Corte 

ainda em 1969, de modo a garantir a plenitude do exercício do direito de 

propriedade nos seguintes termos: "Será deferida a posse a quem, 

evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.". Por 

tais considerações, passo a análise dos requisitos legais indispensáveis 

ao deferimento da tutela provisória de evidência, à luz da legislação 

especial (Lei nº9.514/97). Explico que, se pela análise dos documentos 

anexados, julgar-se que a propriedade do imóvel é do Autor, a posse 

inquestionavelmente deverá ser deferida em seu favor, entretanto, para 

que se afaste a necessidade de justificação do Réu, reputo indispensável 

a presença dos requisitos legais elencados no parágrafo único do artigo 

311 do CPC. Pois bem. Dentre os títulos hábeis a autorizar a imissão na 

posse, elucida o doutrinador Arnaldo Rizzardo, estão: "[...] os contratos de 

compra e venda, promessa de compra e venda, os formais de partilha, as 

cartas de adjudicação e arrematação, dentre outros. [...] (RIZZARDO, 

Arnaldo. Direito das Coisas : Lei n º 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006, p. 151.) (grifei) Demais disso, a presente ação de imissão 

na posse tem natureza petitória própria de quem possui a propriedade de 

determinado bem, mas ainda não teve a posse, requerendo em juízo, 

portanto, que lhe seja assegurado a plena fruição de todos os atributos do 

direito de propriedade que possui. Como se sabe, o direito de propriedade 

dos bens imóveis somente é adquirido através do registro do título no 

Cartório de Registro de Imóveis, conforme se extrai do art. 1.245 do 

Código Civil de 2002: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade 

mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o 

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser 

havido como dono do imóvel. § 2o Enquanto não se promover, por meio de 

ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo 

cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. 

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. LEILÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO LANÇO. NULIDADES. 

OCUPAÇÃO DE IMÓVEL ARREMATADO. NÃO INVIABILIZAÇÃO DA 

VENDA. DÉBITOS FISCAIS DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. 1. Não há 

omissão, contradição ou obscuridade no "decisum" hostilizado, quando 

todas as questões suscitadas na fase recursal são examinadas pelo 

Tribunal a quo. 2. Improcede a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, por 

ausência de prestação jurisdicional, quando a Corte analisa inteiramente e 

criteriosamente toda a questão devolvida. Não há o que integrar a tal 

decisão por meio de embargos declaratórios, por se pretender, na 

verdade, não o aclaramento da decisão, mas sim sua modificação. 3. O 

acórdão atacado interpretou e aplicou a legislação referente ao 

procedimento da arrematação, de acordo com os princípios que o regem. 

O sistema processual considera que a arrematação é um ato de alienação 

que se processa sob a garantia do Judiciário. O arrematante não 

necessita, em conseqüência, para imitir-se na posse do bem, de intentar 

qualquer ação. Esse ato opera-se por força da alienação realizada. A 

exceção é quando o edital de arrematação esclarece que o imóvel está 

ocupado e que pese sobre ele ônus locatício ou de outra qualidade. 4. Não 

é o caso dos autos. O edital silenciou a respeito. O arrematante aceitou 

essa condição e concorreu sob a garantia do Poder Judiciário. Inexiste 

motivo, portanto, para se anular a arrematação. A responsabilidade pelos 

débitos fiscais não é do arrematante. Este recebe o bem sem ônus. 5. O 

adquirente do bem não necessita, para imitir-se na sua posse, intentar 

ação, ou execução, contra o executado que a estiver exercendo. Imite-se 

de logo na posse, mediante simples mandado, uma vez que expedida a 

carta de arrematação. Disposições do art. 703 do CPC. 6. Recurso 

especial não provido. (REsp 469.678/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2002, DJ 24/02/2003, p. 212) (grifei) In 

casu, extrai-se da análise da matrícula juntada ao Id.12904575 pág.2, que 

a primeira arrematação do bem que revogou a posse direta outorgada ao 

Réu ocorreu em 16/07/2013, averbada à margem da matrícula do imóvel 

em 04/02/2015 pelo registro R-4-66.624 (Protocolo nº160.652). Na 

sequência, o imóvel foi adquirido pelo Autor pelo Contrato de Aquisição 

Mediante Arrematação de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em 

Garantia no SFH – Sistema Financeiro da Habitação em 05/02/2018 

(Id.12904507), averbado à margem da matrícula do bem em 27/02/2018 

pelo registro R-5-66.621 (Protocolo nº160.652). Sendo assim, observa-se 

que a parte Requerida passou a ocupar o imóvel em discussão, por força 

de contrato gravado com alienação fiduciária, na qualidade de possuidor 

direto do bem, e não condição de proprietário, o que demonstra que a 

titularidade do imóvel recai unicamente em favor do Autor. Portanto, o fato 

de o Réu estar na posse – precária, diga-se de passagem – e ainda que 

de boa-fé, por si só não elide o exercício do direito dominial do Autor da 

ação. O título de domínio regularmente registrado no cartório de imóveis é 

prova suficiente para demonstrar a aquisição da propriedade 

(Id.12904575), relembro que, enquanto não se promover, por meio de ação 

própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo 

cancelamento, o adquirente continua dono do imóvel, nos termos do 
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anunciado artigo 1.245, §2º do Código Civil. Dessarte, é evidente o direito 

vindicado pelo Autor, constituído por prova documental suficientemente 

conduzida pela inicial, sendo autorizado a concessão do pedido 

liminarmente nos termos do artigo 30 da Lei nº9.514/97, in verbis: Art. 30. 

É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o 

adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° 

do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida 

liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que 

comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da 

propriedade em seu nome. Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em 

parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos 

termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Nesse 

sentido, a providência tomada pela parte Autora, através da notificação 

extrajudicial do Réu (Id.12904557), desobediente ao procedimento oficial – 

verossímil somente por Aviso de Recebimento positivo enviado pela 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ETC) –, mostra-se tão 

somente como excesso de zelo, eis que indispensável tal diligência, haja 

vista inexistir entre os litigantes qualquer contrato ou negócio jurídico que 

reclame prévia constituição em mora. Contudo, o que abunda não 

prejudica, conforme adágio popular perfeitamente aplicável à intensão do 

Requerente. Além disso, importa salientar que, por oportunidade da 

execução da alienação fiduciária contratada pelo Réu com a arrematação 

do imóvel averbada em 04/02/2015, revogou-se expressamente o direito 

de posse lhe foi outorgado pelo agente fiduciante, de sorte que a oposição 

do Requerido em desocupar o bem configura o exercício da posse injusta 

capaz de amparar o pedido de tutela provisória. É o que prevê a 

disposição geral do Código Civil: Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que 

tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, 

ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o 

possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Esta distinção é 

relevante porque, como dito, trata-se de ação real de natureza petitória e 

havendo alegação concomitante do Réu no tocante ao exercício outorgado 

da posse direta em detrimento do direito de propriedade de bem imóvel, 

aplica-se a predita Súmula 487 do STF. Superado o requisito material do 

direito dominial defendido pelo Autor, cujos fatos foram comprovados 

apenas documentalmente, evidenciando a plausibilidade da concessão da 

medida, passo demonstrar que o pleito encontra respaldo em julgamento 

de casos repetitivos, desde o Supremo Tribunal Federal, que reconheceu 

a repercussão geral da discussão ao derredor do exercício do direito de 

propriedade com a execução extrajudicial dos contratos com alienação 

fiduciária, em detrimento aos princípios do devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa. Vejamos: EMENTA: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SISTEMA 

FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO 

CONTRADITÓRIO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À PROPRIEDADE E À 

MORADIA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA JURÍDICO, 

ECONÔMICO E SOCIAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (RE 

860631 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 01/02/2018, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018 ) Para o 

eminente Relator, em caso de alienação fiduciária não há transmissão da 

propriedade ao devedor, mas tão somente transferência da posse direta 

do bem. Em seu voto, defendeu que o credor fiduciário, portanto, não se 

imiscui no patrimônio do devedor para excutir bem de propriedade alheia, 

uma vez que o imóvel permanece sob propriedade da instituição financeira 

até a quitação do contrato pela outra parte, o que se traduz em diferença 

substancial entre as relações jurídicas de hipoteca e de alienação 

fiduciária para a finalidade de análise à luz dos princípios constitucionais 

invocados. Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça, ratificou o 

posicionamento absoluto do direito de propriedade em casos análogos, 

notadamente quando se trata de transmissão de posse direta de bem 

ofertado em garantia contratual, com a fixação do entendimento da Corte 

em sede de Recurso Repetitivo, ex vi: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE CUJO REGISTRO DE TITULARIDADE É 

QUESTIONADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DESTE FATO 

PARA AFASTAR A FÉ PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL. LEGITIMIDADE 

ATIVA RECONHECIDA. 1. Os espólios de Anastácio Pereira Braga, 

Agostinho Pereira Braga e João Pereira Braga detêm legitimidade para 

figurar no polo ativo das ações reivindicatórias ajuizadas contra os 

ocupantes do loteamento denominado Condomínio Porto Rico, localizado na 

cidade de Santa Maria/DF. 2. Enquanto não se promover, por meio de ação 

própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo 

cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida 

como proprietária do imóvel. 3. Não basta, para ilidir a fé pública que o 

registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; 

exige-se sua procedência definitiva. 4. Recurso especial provido. (REsp 

990.507/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 10/11/2010, DJe 01/02/2011) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

27/05/2014) Por fim, sob analise perfunctória do pedido de tutela pleiteado 

pelo Autor, este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento de casos 

análogos, comunga com o mesmo posicionamento soberano do direito de 

propriedade, reconhecendo expressamente a plausibilidade do 

deferimento da imissão na posse do titular do domínio inaudita altera parts, 

vejamos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO 

DE POSSE – ARREMATANTE – GARANTIA FIDUCIÁRIA – DIREITO REAL – 

LIMINAR – DEFERIMENTO – ART. 30, 9.514/97 – POSSIBILIDADE – 

DECISÃO ESCORREITA – DÉBITO CONFESSADO. Recurso conhecido e 

desprovido. Constatando que a arrematação de bem imóvel alienado 

fiduciariamente, dá ao arrematante o direito de liminar em relação à posse, 

cabendo ao devedor o dever de demonstrar que, a tempo, forma, modo, 

houve quitação integral do débito, tudo em consonância com o prescrito no 

artigo 30 da lei 9.513/97. Confesso que não o fez, estando ajuizando ação 

de revisão de cláusula contratual sem sequer efetuar o pagamento do 

valor incontroverso, tal argumento não afeta o arrematante, terceiro de 

boa fé. Perfeita e acabada a arrematação, questões outras resolvem em 

relação ao mutuante e ao mutuário em possíveis perdas e danos futuros e 

não alcança o terceiro que, dentro do figurino jurídico aplicável ao caso, 

detém titulo dominial do bem já registrado. (AI 50207/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 09/09/2016) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

CONVENCIMENTO QUANTO À VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 

E/OU FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO – PRESENÇA – ADJUDICAÇÃO DO BEM EM FAVOR DO 

CREDOR - DIREITO DE PROPRIEDADE E POSSE – RECURSO CONHECIDO 

PROVIDO. Tendo ocorrido a adjudicação do bem imóvel objeto de 

alienação fiduciária em favor do credor e devidamente registrada a carta 

de adjudicação na matrícula do imóvel, não há como obstar a concessão 

da medida liminar de reintegração na posse. (AI 17094/2015, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL 

ARREMATADO EM LEILÃO PELO AGRAVADO – REQUISITOS – TÍTULO DE 

PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR – COMPROVAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de imissão 

na posse, o qual se ampara no direito de propriedade, implica na 

comprovação da propriedade imobiliária, o qual somente se perfaz com o 

registro do título no competente Registro de Imóveis (art.1.245 do CCB), 

aliado ao fato de nunca ter gozado ou fruído da posse, em detrimento de 

quem injustamente a detenha. Comprovados tais requisitos, o deferimento 

da imissão é a melhor medida que se impõe. (AI 6977/2015, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/07/2015, Publicado no DJE 15/07/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - TUTELA ANTECIPADA - CONVENCIMENTO 

QUANTO À VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E/OU FUNDADO 

RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – 

PRESENÇA – ARREMATAÇÃO - DISCUSSÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA – 

IRRELEVÂNCIA - DIREITO DE PROPRIEDADE E POSSE DO ARREMATANTE 
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– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A arrematação 

extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente dá ao arrematante o direito 

à sua imissão liminar na posse. Devidamente registrada a carta de 

adjudicação na matrícula do imóvel, não há como obstar a concessão da 

medida liminar de imissão na posse - inteligência do artigo 37, §2º, do 

Decreto-Lei 70 de 1966. (AI 38327/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2015, 

Publicado no DJE 18/05/2015) Destarte, com base nas fundamentações e 

julgamentos uníssonos declinados em linhas volvidas, reputo atendidos os 

requisitos necessários à concessão da tutela de evidência. Ademais, 

ressalto que, à luz do inciso IV do artigo 311, não vislumbro a existência 

de eventual prova produzida pelo Réu, capaz de gerar dúvida, nem mesmo 

razoável, quanto ao direito liminarmente evidenciado em favor do 

Requerente; ou que possa prejudicar o ato jurídico perfeito, ao que tudo 

indica, consolidado pelo instituto da decadência (artigo 178 do Código 

Civil). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – 

NÃO ACOLHIMENTO –AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – SEM RELEVÂNCIA - 

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROVA DE DOMÍNIO – OCUPAÇÃO 

INJUSTA DOS RÉUS – TUTELA DE EVIDÊNCIA – LIMINAR – POSSIBILIDADE 

– TUTELA DE EVIDÊNCIA – ARTIGO 300, 301 DO CPC -DEMONSTRAÇÃO 

DE DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA MORA – ASPECTOS IRRELEVANTES – 

QUESTÕES QUE NÃO DIZEM RESPEITO AO COMPRADOR. Recurso 

conhecido e desprovido. 1. Não se apresenta possível, de plano, exclusão 

da parte do polo ativo da demanda de imissão de posse, quando a 

coautora o traz na inicial ao arremedo de ser possível esposo ou 

convivente, situação que, no caso, merece análise mais aprofundada do 

caso em futuro decidir. 2. O processo é instrumental e, neste contexto, 

tira-lhe o que de melhor exista para verificar os pressupostos recursais. 

Muito embora o recurso não seja um primor jurídico, dando para análise do 

pretendido, não há o que se falar em ausência de dialeticidade, devendo o 

recurso ser conhecido. 3. O artigo 294 do novel CPC, criou a chamada 

tutela de evidência, isto é, quando, de plano, se vê que o direito do autor é 

plausível e, neste contexto, possível se apresenta o deferimento de 

liminar. Comprovando a parte que adquiriu o imóvel da Caixa Econômica 

Federal, após esta ter sido reintegrado na posse por força de contrato de 

alienação fiduciária (Decreto-Lei 911/69), não pode ser alegado boa fé o 

antigo possuidor que inadimpliu o contrato e, por este viés, possível se 

apresenta o deferimento da liminar em favor do proprietário, com titulo 

devidamente registrado no CRI, égide da tutela de evidência, não atingindo 

eventuais desacertos entre o contratante e o agente financeiro que, 

diga-se de passagem, somente pode ser litigado na Justiça Federal e em 

ação autônoma. O adquirente se for o caso, a tempo, forma, modo, poderá 

estar nesta lide a titulo tão somente de litisconsorte passivo necessário. 

(AI 85652/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

31/08/2016) Agravo de Instrumento. Imissão de posse. Deferimento em 

favor de adquirentes de imóvel em leilão extrajudicial. Discussão do 

contrato de financiamento imobiliário perante a Justiça Federal. 

Irrelevância, por estar o imóvel registrado em nome dos adquirentes no 

Cartório de Registro de Imóveis, que, assim, detém a titularidade do domínio 

e devem ser imitidos na posse do bem. Dá-se provimento ao recurso.” 

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO- Agravo de 

Instrumento nº 2268466-09.2015.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em 

que são agravantes EMERSON ROCCO e MARCIA SAYURI IOKOI, é 

agravado ODECIO MANOEL DE OLIVEIRA - Relatora: Christine Santini - São 

Paulo, 3 de maio de 2016). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC DE 

1973. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE 

IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. DECADÊNCIA. PRAZO. TERMO INICIAL. 

DATA DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. 1. Ação ajuizada 

em 12/01/2009. Recurso especial interposto em 13/11/2012. Autos 

atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016. 2. Aplicação do CPC/1973, nos 

termos do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 3. O ajuizamento de ação 

anulatória de arrematação de imóvel em hasta pública submete-se ao 

prazo decadencial de 4 (quatro) anos - previsto no art. 178, § 9º, V, "b", 

do CC/16, com correspondência no art. 178, II, do CC/02 -, contado a partir 

da data de expedição da carta de arrematação. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1655729/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017) Portanto, ainda que haja 

irresignação do Réu quanto à forma que ocorreu a desconstituição de sua 

posse pelo agente fiduciário titular do direito transferido ao Autor, os 

efeitos de eventual rescisão/execução contratual serão meramente 

indenizatórios inerentes somente aquela relação jurídica, e não alcançarão 

o direito adquirido pelo Requerente na qualidade de terceiro de boa-fé, 

reforçando a plausibilidade do deferimento da medida. PELO EXPOSTO, 

nos termos do artigo 30 da Lei nº9.514/97 c/c artigo 311, incisos II e IV do 

CPC, DEFIRO liminarmente PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA para IMITIR o 

Autor DAVI LUIS RECH DETERMINO a IMISSÃO NA POSSE NO IMÓVEL 

localizado à Rua Oriente Tenuta, nº268, no Residencial Park Villa Bella, 

apartamento 401, no bairro Senhor dos Passos, nesta Capital. EXPEÇA-SE 

MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO do Réu para a desocupação 

voluntária no prazo de 15 (quinze) dias do imóvel, sob pena de ser a 

desocupação efetivada coercitivamente, e para conhecimento da ação 

advertindo-lhe que no mesmo prazo assinalado poderá responder a ação, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil, bem como a existência de emenda a inicial. Fica desde logo 

autorizado o arrombamento e o reforço policial, caso tais medidas se 

façam necessárias ao cabal cumprimento da diligência. O ato de intimação 

deverá ser efetivado mediante a lavratura de auto de constatação, com 

relato completo das condições do estado em que se encontra o imóvel e 

de eventuais benfeitorias nele existentes. Por derradeiro, DETERMINO que 

a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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Vistos etc. Laura Regina Ribeiro Santiago de Fraga ajuizou a presente 

Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência em face 

de Unimed Cuiabá Cooperativa de Serviços Médicos, ambos devidamente 

qualificados. A Requerente foi submetida a cirurgia bariátrica , todavia, em 

razão da considerável perda de peso, ocasionou o excesso de pele em 

diversas regiões do seu corpo, bem como a mudança de prótese mamária 

de silicone. Explana que o excesso de pele é prejudicial a sua saúde e 

precisa de cirurgia para saná-lo. Aponta que solicitou junto a Requerida 

Unimed a autorização para os procedimentos desde dezembro de 2017, 

todavia, sendo o mesmo negado, sendo argumentado que os tratamentos 

solicitados são para fins estéticos e não se enquadram no que estabelece 

a Resolução Normativa 428/2017 da Agência Nacional de Saúde – ANS. 

Objetiva, em sede de antecipação de tutela, que seja a Requerida obrigada 

a custear e autorizar a realização do tratamento que lhe foi indicado com a 

realização do reimplante das próteses e demais procedimentos, como 

prescritos pelo seu médico. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Emenda à inicial de id n. 11942863 e id n. 12153377. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo as emendas à inicial de id n. 11942863 e id n. 

12153377, bem como, seus documentos, razão pela qual passo à 

apreciação da tutela de urgência pretendida na inicial. 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 
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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). Os documentos 

que instruem a inicial, em especial o de id n. 11942867 e id n. 12153381, 

comprovam a negativa da Requerida em autorizar o tratamento indicado 

pelo médico da autora, bem como, a necessidade na realização de 

implantação de nova prótese e demais procedimentos, conforme prescrito 

pelo médico Dr. Michael Patrick – CRM/MT: 4414, configurando a 

probabilidade do direito. Da mesma forma, a possibilidade de dano 

irreparável ou de difícil reparação, se mostra presente, visto que a 

Requerente necessita com urgência do referido procedimento cirúrgico, 

bem como dos demais procedimentos indicados pelo seu médico com o 

intuito de restabelecer a sua saúde. Além disso, a controvérsia envolve a 

saúde humana da Requerente, sendo um direito de primeira grandeza e 

que merece toda a atenção do Judiciário, devendo haver especial atenção 

de todos no seu trato. A gravidade da situação de saúde da Requerente, 

exposta pela documentação colacionada aos autos, por si só, já é motivo 

suficiente para vislumbrar o perigo na demora, caso a prestação judicial 

seja somente concedida ao final. Logo, não pode a Requerida negar o 

custeio do tratamento indicado sob o argumento de que os mesmos são 

para fins estéticos, por se tratar de urgência, de forma que nesta fase de 

cognição sumária, a concessão da tutela na forma pretendida é medida 

adequada, pois presentes os requisitos exigidos em lei. Em casos 

semelhantes o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já entendeu que, 

havendo prescrição médica, não há o que se falar em procedimentos 

estéticos como alegado pela Requerida em sua negativa, vejamos: 

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – 

PERICIA APRESENTAD COM A INICIAL – HIPERTROFIA MAMÁRIA – 

NEGATIVA DE CIRURGIA DE REDUÇAO DA MAMA – ALEGAÇAO DE 

AUSENCIA DE COBERTURA – PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS – NÃO 

COMPROVAÇÃO – CIRURGIA INDICADA POR PROFISSIONAIS DA ÁREA – 

CIRURGIA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA – RECUSA INJUSTIFICADA – 

CLÁUSULA ABUSIVA – APLICAÇÃO DO CDC – SUMULA 469 DO STJ – 

DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇAO DO VALOR. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. 1. Escudado no Código de Defesa do 

Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (Lei 8.078/90), 

não há o que se falar em cerceamento de defesa a não realização de 

perícia judicial quando os documentos médicos apresentados dão conta 

de que a autora sofre de HIPERTROFIA da mama e está afetando, em face 

desta irregularidade, sua coluna vertebral. 2. O Plano de saúde, escudado 

em cláusula abusiva, não pode negar a cobrir as despesas com o 

tratamento da mamoplastia, se dos autos estão a comprovar que não se 

trata de cirurgia eletiva para correção de estética e sim tratar-se de 

aspecto fundamental de natureza reparatória. 3.A negativa de cobertura 

de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera 

verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por 

dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando 

insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua 

situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete. O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade 

de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se 

levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e 

econômica do lesado e a repercussão do dano. Se arbitrado fora do 

parâmetro adotado em situação semelhante, decota-se o valor, 

amoldando-se a situações semelhantes já apreciadas pela câmara 

julgadora. 4. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública 

quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é 

parte integrante. (REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no 

art. 543-C do CPC, DJe 22.6.2009). Agravo regimental improvido.” (AgRg 

no REsp 1494741/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 25/02/2015 - grifei). (Ap 

129369/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 

30/01/2018). RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE 

NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (CIRURGIA DE GASTROPLASTIA POR 

VIDEOLAPAROSCOPIA) - OBESIDADE MÓRBIDA – ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – NORMA QUE DEVE SER 

INTERPRETADA FAVORAVELMENTE AO CONSUMIDOR – CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DA 

COBERTURA SECURITARIA – CONTRATO DE ADESÃO – EXPRESSA 

RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. “Não havendo 

no contrato expressa previsão de exclusão do procedimento solicitado 

(gastroplastia por videolaparoscopia), a presunção da cobertura milita em 

favor do consumidor, seja por ser a parte hipossuficiente, seja porque a 

obrigação da cooperativa contratada era de oferecer tratamento e 

assistência à sua saúde, não sendo fundamento para negativa o fato de o 

procedimento não constar na lista da ANS, a qual dispõe apenas rol 

mínimo de cobertura obrigatória. A cirurgia de gastroplastia indicada para 

tratamento de obesidade mórbida, a que acomete o autor, está longe de 

ser um tratamento de emagrecimento com finalidade estética, mas 

essencial à melhora do estado de saúde do segurado, tendo o médico 

cooperado que trata do paciente melhores condições de dizer qual a 

melhor técnica cirúrgica a ser empregada no caso. “A jurisprudência do 

STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de 

plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, 

a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título 

de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia 

no espírito do beneficiário. [...]” (STJ - AgRg no AREsp 413186 / SP, Rel. 

Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). Há 

que ser mantido o valor da verba indenizatória se, além de observadas as 

peculiaridades do caso concreto, fixada de forma razoável e proporcional 

à extensão do dano moral.” (Ap 120926/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, 

Publicado no DJE 24/03/2015) (Ap 171545/2015, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016). Somado a isso, 

salienta-se que o caso em tela evidencia que estão em jogo nesta 

demanda os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, o 

acesso à saúde e da efetividade da atividade jurisdicional. Diante do 

exposto, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que 

a Requerida autorize e custeie a realização de reimplante das próteses e 

demais procedimentos, indicados pelo médico da Requerente, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento, fixo multa diária 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite máximo de 10 (dez) dias. 

Desnecessária a caução, por ser a Requerente parte economicamente 

hipossuficiente, nos termos do artigo 300, §1º, do Código de Processo 

Civil. Defiro a assistência judiciária gratuita à Requerente, conforme 

pleiteado, 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 03 de setembro de 2018, às 08:00 

horas, a ser realizada na Sala 01 da Central de Conciliação. Cite-se a 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, CPC). 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-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO QUE DEVERÁ SER 

CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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PJE nº 1009807-28.2017.8.11.0041 VISTOS EM SANEAMENTO, Ciente do 

julgamento do julgamento do Recurso de Agravo Interno 

n.1006745-06.2017.8.11.0041, modificando a decisão no que tange a 

incidência da astreinte no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

atraso no cumprimento da determinação judicial. Com fulcro no artigo 357 

do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento e 

organização do processo: Cinge-se a controvérsia sobre a existência ou 

não de relação jurídica entre as partes, a ser dirimida pela autenticidade da 

assinatura lançada nos contratos juntados na contestação. Portanto, 

diante da inexistência de preliminares ou questões processuais 

pendentes, estando presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, dou o feito por saneado. Fixo como ponto 

controvertido: 1) A autenticidade das assinaturas apostas nos contratos 

de empréstimos juntados na contestação; Para tanto, INVERTO O ÔNUS 

DA PROVA, na forma do art. 6º, VIII do CDC c/c artigo 429, II do CPC, tendo 

em vista que a parte Requerente, na qualidade de consumidora, 

demonstrou sua hipossuficiência perante a instituição financeira, 

notadamente pela nítida divergência das assinaturas constantes no 

documento de identificação e àquelas apostas nos contratos. Tal 

distribuição do ônus de maneira diversa se justifica pela perda de fé do 

documento particular, até que se lhe comprove a veracidade, conforme 

preconizado pelo art. 428, I, do Código de Processo Civil, a propósito: Art. 

428. Cessa a fé do documento particular quando: I- for impugnada sua 

autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade; Sendo assim, 

quando se trata de alegação de falsidade de assinatura, cabe àquele que 

apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, ou seja, da 

ré, que foi quem trouxe o contrato aos autos e que está a afirmar que a 

assinatura nele constante é da autora (fato por ela negado), conforme 

previsão expressa no ordenamento jurídico. Nesse sentido já se 

manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À 

AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA NO TÍTULO EXECUTADO. ÔNUS DA 

P R O V A  D A  A U T E N T I C I D A D E  P E R T E N C E N T E  A O 

EMBARGADO-EXEQÜENTE, QUE TROUXE O DOCUMENTO. ARTIGO 389, II, 

DO CPC. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO EMBARGANTE-EXECUTADO. 

ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO POR QUEM REQUEREU A 

PERÍCIA. ARTIGO 19 DO CPC. 1. Tratando-se de contestação de 

assinatura, o ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que 

produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a 

impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento 

não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade. 2. As 

regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu 

custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que 

requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC. 3. 

Recurso especial provido. (REsp 908.728/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010) 

DEFIRO a produção de PROVA PERICIAL GRAFOTECNICA, a qual foi 

postulada unicamente pela parte Requerida na contestação, devendo 

arcar integralmente com os honorários do perito. Nomeio como perita 

judicial a Srª Luciana Dias Correia, perita em Documentoscopia, podendo 

ser encontrada na Av. Marechal Deodoro, nº 1001, apto 1004, Centro 

Norte, Cuiabá/MT, ou pelo telefone: (65) 9602-7766, sob a fé de seu grau, 

independentemente de compromisso, devendo observar o disposto no 

artigo 473 do CPC, para o qual fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

apresentação do laudo após o início dos trabalhos. Intime-se a perita 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. Sobrevindo manifestação da perita, 

intimem-se as partes e não havendo discordância com o valor dos 

honorários periciais, deverá A PARTE REQUERIDA, em igual prazo, 

comprovar o depósito judicial no valor correspondente, sob pena de 

preclusão, ficando ainda advertido à parte Autora que deverá comparecer 

perante o juízo para que seja colhido o material grafotécnico semelhante à 

sua assinatura, visando à posterior comparação com as assinaturas 

apostas com o contrato em sua via original, e eventual ausência na data 

designada para a coleta de material gráfico importará, igualmente, na 

preclusão da prova. Saliento ainda, que caso tenha alterado a verdade 

dos fatos objeto do processo a assinatura, efetivamente, partiu de seu 

punho, a parte Autora sujeitar-se-á às penas por litigância de má-fé, em 

consonância ao artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de outras cominações. 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 a ocorrência 

nos autos. Autorizo desde logo o levantamento de 50% (cinquenta) por 

cento do valor dos honorários, em favor da perita, para o início dos 

trabalhos, ficando o restante a ser liberado, depois de prestadas os 

esclarecimentos, caso sejam necessários (art. 465, §4º, do CPC). Ficam 

as partes desde já INTIMADAS para no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem nos termos do artigo 465 do CPC (arguirem impedimento, 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos); Apresentado o laudo, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem sobre o resultado, mesma oportunidade em que, querendo, 

poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 

477,§1º do CPC). Caso solicitados esclarecimentos ou ajustes na presente 

DECISÃO SANEADORA (§1º, art.357), voltem os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. Faculto ainda às partes apresentarem para 

homologação, a delimitação consensual das questões de fato e de direito 

a que se referem os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, no prazo de 05 

(cinco) dias para vinculação das partes e do Juízo. Transcorrido o prazo 

de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação das partes, certifique a 

escrivania a estabilidade da presente DECISÃO, nos termos do §1º do 

artigo 357 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008967-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA QUINTEIRO JOAQUIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Conforme se vê na decisão de ID 12616715, este determinou 

que a parte Requerente emendasse a inicial para comprovar a condição 

de hipossuficiência, comprovar a negativa da Requerida em autorizar o 

tratamento pretendido nos autos, bem como, indicar o e-mail de ambas as 

partes e indicar a opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação. Feita as necessárias elucidações, o Requerente 

emendou a inicial em ID 13154017 e ID 13154035, contudo, não trouxe 

nenhum documento que comprovasse a negativa da Requerida em 

autorizar o tratamento, bem como, nada mencionou quanto aos e-mails das 

partes e a opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme determinado. Dito isso, muito embora o artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabeleça que o não 

cumprimento do determinado em relação aos defeitos contidos na petição 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias acarrete a extinção do feito, entendo 

que tal medida não é razoável em observância ao princípio da economia 

processual. Em assim sendo, intime-se novamente a parte Requerente 

para que cumpra a parte final da decisão de ID 12616715, no sentido de 

comprovar a negativa da Requerida em autorizar o tratamento pretendido 

nos autos, bem como, indicar o e-mail de ambas as partes e indicar a 

opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser extinto o feito, nos termos da 

norma já citada acima. No mais, recebo a emenda a inicial contida em ID 

13154017 e ID 13154035, por consequência, defiro os benefícios da 

gratuidade judicial em favor do Requerente, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Por fim, conforme já determinado em ID 

12616715, retifique o polo ativo junto ao sistema PJE, para constar como 

requerente P. H. Q. C., representado por sua genitora Pamela Quinteiro 
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Joaquim. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012993-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA HELENA MARTINS BATALHA (RÉU)

LUCINEIDE SOUZA MACEDO MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1012993-25.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A despeito da ordem de 

redistribuição da causa exarada pela titular do juízo sorteado para 

tramitação do feito (11ª Vara Cível – Id.13205432), fundada no fato de a 

parte Autora da demanda ser a própria magistrada atuante naquele juízo 

(11ª Vara Cível), com o devido respeito, reputo inadequada a 

redistribuição da demanda por não se tratar de incompetência do juízo. 

Explico que, o fato de o juiz figurar como parte do processo distribuído 

para à sua jurisdição, revela causa de impedimento para o exercício das 

funções nos autos (artigo 144, inciso IV do CPC), devendo o feito ser 

remetido ao substituto legal imediato do próprio juízo de origem/sorteado, 

conforme preconiza o artigo 146, §1º do CPC, regulamentado pelo artigo 

50 do COJE e Provimento nº10/2008/CM, deste Egrégio Tribunal de Justiça. 

CPC Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do 

fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica 

dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, 

podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com 

rol de testemunhas. § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao 

receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a 

seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado 

da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, 

acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, 

ordenando a remessa do incidente ao tribunal. COJE Art. 50. Em suas 

faltas ou impedimentos, os Juízes de Direito serão substituídos, uns pelo 

outros, segundo escala aprovada pelo Conselho da Magistratura. 

Destarte, nos termos do artigo 146, 1º§ do CPC c/c artigo 50 do COJE e 

artigo 1º do Provimento nº10/2008/CM, à luz dos princípios da cooperação, 

economia processual e celeridade, DETERMINO a remessa dos autos ao 

substituto legal da nobre Magistrada da 11ª Vara Cível desta Comarca, 

para o exercício das funções jurisdicionais neste feito, qual seja, 10ª Vara 

Cível. Encaminhem-se os autos ao substituto legal . Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012291-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO QUEIROZ DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

ASSUNCAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1012291-16.2017.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID 

13067201/13067618 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Nos 

termos dos artigos 313, II, c/c 922 do CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO do 

feito até o cumprimento integral da transação (20/01/2019). Expeça-se 

ALVARÁ do valor penhorado conforme o item “b” da avença, em favor da 

parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no ID 13067618. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC. Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte Exequente com 

relação ao eventual descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito 

extinto o feito nos termos do artigo 924, II do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011624-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM PEREIRA SILVEIRA CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n ° 1011624-30.2017.8.11.0041 

(LP) VISTOS, A parte Requerida interpôs id. 10967416 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO à sentença prolatada id. 10834404, alegando em síntese 

erro material com relação à data do sinistro. Com efeito, verifico que 

assiste razão ao Embargante, quanto à alegação de erro material quanto à 

data do ocorrido mencionado na sentença. A parte Autora traz em sua 

exordial sendo a data do sinistro 28/07/2015, entretanto o boletim de 

ocorrência juntado id. 6087152 e os documentos corroborados aos autos 

pela parte identificam como sendo a data do fato em 28/07/2015. ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a data do sinistro para: 

28/07/2015. No mais, permanece a sentença de id. 10834404, tal como 

está lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014688-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo michetti dos santos (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE APARECIDA RIBEIRO MIGUEL OAB - SP186898 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA FISCHER LTDA (EXECUTADO)

SEBASTIAO ANTONIO BATISTA (EXECUTADO)

 

Intimo o exequente para se manifestar sobre a devolução da carta 

precatória.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019713-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. C. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELIZAMA PEREIRA BORGES OAB - 535.658.001-00 (REPRESENTANTE)

 

Intimo a requerida para retirar ofício e encaminhar ao DETRAN-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015501-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE PAULA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003989-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES DA SILVA (AUTOR)

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

DANIEL KAMMER (AUTOR)

CLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

MARLUCE MADUREIRA (AUTOR)

AMADEU MORAES DA SILVA (AUTOR)

ESTELA RADIN (AUTOR)

ROBERVAL DE MELLO SENA (AUTOR)

JOANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA (AUTOR)

AMALIA MINUNCIO (AUTOR)

DORISVALDO ANGELO (AUTOR)

JOSE CLAUDIO ANTUNES VEIGA (AUTOR)

ROSANA DIAS ANGELO (AUTOR)

ROSENILDA VENTURA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 02/07/2018 às 

08:30 , a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004104-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANTONIO DE REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS E BARROS BAR DE SOROCABA 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 02/07/2018 ÀS 

10:30 , a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026884-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELEN SEBASTIANA ALVES PINHEIRO ANTUNES (RÉU)

DULCINA ALVES DA SILVA (RÉU)

Kelen Comércio de Colchões Ltda ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1026884-50.2017.8.11.0041 AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO 

DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. RÉU: KELEN COMÉRCIO DE 

COLCHÕES LTDA ME, KELEN SEBASTIANA ALVES PINHEIRO ANTUNES, 

DULCINA ALVES DA SILVA W Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009456-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO RODRIGUES SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009456-55.2017.8.11.0041 AUTOR: ELMO 

ENGENHARIA LTDA RÉU: JULIANO RODRIGUES SOARES AT Vistos. Ante 

o teor da petição constante no movimento Id. nº 6779080, REDESIGNE-SE 

a audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018615-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLA MARTINHA HARDMAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN VILIS MARTINS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018615-22.2017.8.11.0041 AUTOR: MARLLA 

MARTINHA HARDMAN DA SILVA RÉU: JEAN VILIS MARTINS DA SILVA AT 

Vistos. Ante o teor da petição constante no movimento Id. nº 9521060, 

REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. 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. Proceda a citação no endereço informado no Id nº 

9828001. 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). Tendo em vista que a parte autora já informou seu 

desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação de 

desinteresse também 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. Cumpra-se. Cuiabá, 

15 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012807-02.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1012807-02.2018.8.11.0041 AUTOR: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A V Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005918-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SILVA DE SOUZA (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)

 

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 02/07/2018 às 

11:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 892862 Nr: 25128-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIU NASCIMENTO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCARD 

S/A às fls. 105/106v, e, no mérito, dou-lhe provimento, o que faço para, 

atribuindo efeito modificativo ao julgado embargado (fls. 103 a numerar), 

condenar às partes ao pagamento das custas processuais na proporção 

de 50% para cada litigante, observadas às regras da gratuidade da 

justiça, se for o caso.

Para fins de alçada, o valor das custas a serem recolhidas deverá 

observar o valor objeto do acordo.

Intime-se o embargante a fim de que, no prazo de 30 dias, efetue o 

recolhimento das custas processuais ao seu cargo.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 702687 Nr: 37309-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE MORAES ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4834 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:9441, ANDRÉ COSTA FERRAZ - OAB:SP-271.481-A, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por NEUZA MORAES 

ANDRADE às fls. 406/408 e, no mérito, dou-lhe provimento, o que faço 

para, atribuindo efeito modificativo ao julgado embargado (fls. 400), 

extinguindo a execução no que tange à para líquida da sentença, relativa à 

condenação por danos morais.

Em relação à parte ilíquida, intime-se o exequente para desencadear a 

fase de liquidação, no prazo de 90 dias.

Transcorrido o prazo sem providencias, arquivem-se os autos.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080464 Nr: 1759-34.2016.811.0041

 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: SOYANNA OLAVIA ABREU LAGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELSKY DOS ANJOS, BORIS 

FELSKY DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Vistos.

Considerando a recusa do perito anteriormente designado (fls.317), 

cumpre-se susbstutir o perido nomeado, conforme dispõe o art. 467, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em substituição ao perito Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, Nomeio 

como perito o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, brasileiro, médico, 

CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 675, 

Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com.

INTIME-SE o expert, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

bem como solicitando que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários.

 Havendo escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação de 

perito.

Em caso de concordância, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo 

comum de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta de 

honorários, nos termos do art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se 

o perito para que se manifeste a respeito em cinco dias, remetendo os 

autos conclusos a seguir para arbitramento.

 Caso não haja oposição ao valor dos honorários, INTIMEM-SE as partes, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, providenciem o depósito judicial do 

montante, no percentual de 50% (cinquenta por cento) cada, nos termos 

estabelecidos no item “i” da decisão de saneamento (fls. 276/280).

Cumpra-se o presente decisum e, após, voltem-me conclusos para 

designação para audiência de instrução e julgamento.

Intime-se.

 Cumpra-se

 Cuiabá/MT, 15 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 169115 Nr: 18579-51.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO RIBEIRO DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MACEDO REY PARRADO - 

OAB:5642, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - OAB:4160/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 390482 Nr: 26015-85.2009.811.0041

 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: MARILZA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMATEM-SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTH - 

OAB:9.208/MT, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO BANDEIRA DE 

CASTRO - OAB:27.162/RS, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Marilza Rodrigues da 

Silva às fls. 195v e, no mérito, dou-lhe provimento, o que faço para, 

atribuindo efeito modificativo ao julgado embargado (fls. 190/192), integrar 

a sentença embargada, condenando à requerida-embargada ao 

pagamento das despesas processuais, especificamente os honorários 

periciais.

Lado outro, verifico que houve interposição de recurso de apelação às fls. 

196/202.

Ante o teor da norma inserta no artigo 1.010, §3º, do Código de Processo 

Civil, deixo de analisar a admissibilidade do recurso.

Nos termos do artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no 

prazo

de 15 (quinze) dias.

Após o decurso do prazo, com ou sem o oferecimento das contrarrazões, 

REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (artigo 

1.010, §3º, do Código de Processo Civil).

Acaso seja oferecido recurso adesivo (artigo 1.010, §2º, do Código de 

Processo Civil), INTIME-SE a parte contrária para oferecimento de 

contrarrazões, e então, com ou sem oferecimento dessas, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal competente.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798768 Nr: 5166-53.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUZA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566/MT, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065-A

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para manifestar-se quanto a certidão de fls.172, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 243103 Nr: 11545-54.2006.811.0041

 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: R.K.S.J., JOSÉ CARLOS DE JESUS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO, 

DIRETOR GERAL DO COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO, HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, HSBC BAMERINDUS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PESSOA - OAB:6734 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - 

OAB:6484/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Vistos.

Certifique-se acerca do decurso de prazo para os denunciados, Hospital 

São Mateus e HSBC Seguros (Brasil) S/A, manifestarem quanto ao laudo 

de fls.378/394.

Após, retornem os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução e julgamento.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 247881 Nr: 15467-06.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENDEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENA BOTTOS VERLANGIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO ANTÃO FERREIRA - 

OAB:24744-RS, SILVANA MARGARETE CARDOSO - OAB:29770/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:11.967

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do bloqueio 

BacenJud e requerer o que de direito for, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1135071 Nr: 25114-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CESAR DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.
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Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl.152).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 15 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 361544 Nr: 31499-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SANTANA DA SILVA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, ISABELLA SIRIN SCAFF - OAB:12309, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyen Valente Calpis - 

OAB:8767- MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, MARCELO 

DAVOLI LOPES - OAB:143370/SP, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Manoel Santana 

da Silva Rodrigues contra a sentença proferida nos autos à fl. 402, que 

julgou extinta a presente execução. Nas razões recursais, sustenta a 

embargante contradição e omissão no decisum, sob o argumento de que, 

a importância depositada em Juízo não foi revertida em favor do autor “em 

razão da irregular vinculação integral dos valores destes autos perante o 

juízo da 2ª Vara Cível de Juína-MT”. Intimada a parte contrária para se 

manifestar acerca dos embargos opostos (fl. 406), essa quedou-se inerte 

(fl. 407). 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 

expressou o seu entendimento no sentido de que houve o adimplemento 

da obrigação pela parte executada, pelo que não se mostra obscuro, 

contraditório, omisso e nem mesmo apresenta erro material. Com efeito, no 

caso dos autos, verifico que não assiste razão à embargante, posto que 

não há omissão ou contradição na sentença em análise. Isso porque, 

compulsando os autos, verifica-se que, deflagrada a fase de cumprimento 

de sentença (fl. 354), a parte executada compareceu nos autos noticiando 

e comprovando o pagamento voluntário da obrigação, no valor de R$ 

9.441,26 (nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e seis 

centavos), consoante petição e documentos acostados às fls. 355/360.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1075852 Nr: 57881-04.2015.811.0041

 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: MARCEL DE SOUZA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT

 Vistos.

Não obstante o teor da certidão de fl. 65, verifico que a parte requerida 

apresentou contestação às fls. 33/40.

Assim sendo, CUMPRA-SE o decisum de fl. 61 dos autos.

Cuiabá/MT, 15 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810360 Nr: 16854-12.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA DO NASCIMENTO PISCKE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada por ambas as 

partes (fls. 265 e 269), pelo que NOMEIO como perito profissional a ser 

indicado pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda, localizada na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, 1856, Ed. Office Tower, Sala 408, 4º 

andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636.Como 

quesitos do Juízo, deverá o senhor perito responder, fundamentadamente, 

se o fornecimento de água na residência da parte autora é regular e 

suficiente, assim como se as instalações de captação (relógio, tubulação) 

são adequadas e condizentes com as normas técnicas.INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formular quesitos 

complementares, assim como para indicar assistentes técnicos, com a 

informação do telefone e e-mail para contato do respectivo 

assistente.Após a indicação dos assistentes técnicos e a apresentação 

dos quesitos pelas partes, INTIME-SE a expert, por meio eletrônico, a fim 

de que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a sua proposta de honorários 

[art. 465, §2º do CPC].Havendo escusa, retornem os autos conclusos para 

nova nomeação de perito.Apresentada a proposta de honorários, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

5 (cinco) dias [art. 465, §3º, do CPC].Se ocorrer oposição quanto ao valor 

da proposta de honorários, INTIME-SE a perita para que se manifeste a 

respeito em 05 (cinco) dias, remetendo os autos conclusos a seguir para 

arbitramento. Caso não haja oposição ao valor dos honorários, 

HOMOLOGO, desde logo, o valor da proposta, fixando a quantia no 

montante apresentado pela perita e determinando que 50% (cinquenta por 

cento) do valor será liberado em favor da mesma no início e os outros 

50% (cinquenta por cento) ao final dos trabalhos.Nesta última hipótese, 

INTIME-SE a parte requerida para que providencie o depósito judicial do 

montante no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que, além de ter sido 

invertido o ônus da prova e a parte autora ser hipossuficiente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 908426 Nr: 35802-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1107176 Nr: 13467-81.2016.811.0041

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

 PARTE AUTORA: REAL & REAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES ALVES 

REAL - OAB:15434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA E SOUZA - 

OAB:14.660, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222 MT, 

GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - OAB:13652, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, MARIANA BURNEIKO 

BARCELOS - OAB:231.974 SP

 Diante do exposto, considerando que a petição inicial não demonstrou o 

preenchimento dos requisitos legais exigidos, na forma do artigo 50 do 

Código Civil, INDEFIRO o pedido de desconsiração da personalidade 

j u r í d i c a  [ f l s .  0 4 / 0 5 ] . I n t i m e - s e  e ,  e  s e g u i d a , 

arquive-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 de Maio de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848254 Nr: 51625-16.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAG, LUCIA ELENA 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN CORREA 

AMORIM DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

51625-16.2013.811.0041, Protocolo 848254, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009445-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SCHERWINSKI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1009445-26.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELMO ENGENHARIA LTDA RÉU: CAMILA SCHERWINSKI Cuida-se 

de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse, 

Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência ajuizada 

por Elmo Engenharia Ltda. contra Camila Scherwinski. Sustenta que o réu 

adquiriu um imóvel no bairro planejado Tropicalville no dia 10 de março de 

2012, assumindo o pagamento de 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais 

de R$ 832,42 (oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos). 

Afirma que nenhuma das parcelas foi quitada, tendo sido realizada 

renegociação do saldo devedor onde ficou acordado o pagamento de 75 

(setenta e cinco) parcelas de R$ 1.055,93 (mil e cinquenta e cinco reais e 

noventa e três centavos). Alega que das 75 parcelas, apenas as parcelas 

de número 4, 5, 6, 7 e 18 foram quitadas, sendo o último pagamento 

realizado em 15 de agosto de 2014. Aponta cláusulas contratuais que 

autorizam a imissão do autor na posse do imóvel quando o adquirente, ora 

réu, ficar inadimplente por mais de 90 (noventa) dias. Requer, em sede de 

tutela de evidência, sua imediata imissão na posse do imóvel adquirido pelo 

réu. Subsidiariamente, requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar que o réu se abstenha de efetuar qualquer nova obra no imóvel 

objeto da presente ação. Decido. O instituto da tutela de evidência vem 

insculpido no art. 311 do CPC/2015, ipsis litteris: Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

Observa-se que o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que 

apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

No caso em apreço tem-se que os pedidos dos autores não se amoldam 

em nenhuma das hipóteses elencadas, portanto, não havendo falar em 

deferimento do pedido de tutela de evidência. Ante o exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

de tutela de urgência merece acolhimento. Na hipótese, identifico a 

probabilidade de o direito existir, notadamente por ter o autor juntado aos 

autos a ficha financeira demonstrando o inadimplemento da parte ré, bem 

como a notificação constituindo a ré em mora, o que dá suporte às suas 

alegações. O perigo de dano exsurge dos prejuízos causados por novas 

obras que venham a ser realizadas no imóvel litigioso, tendo em vista que 

em eventual sentença condenatória, caso existam benfeitorias realizadas 

no decorrer do processo, a parte autora deverá arcar com indenizações 

ao réu. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, determinando que o réu SE ABSTENHA de realizar qualquer 

obra, benfeitoria ou edificação no imóvel objeto do contrato em discussão 

nos presentes autos, até ulterior deliberação do juízo. 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 

09/05/2017, às 08h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 07 de abril de 2017. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

9ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019027-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão de Não Comparecimento Certifico que a parte autora não 

compareceu na perícia designada, conforme informação do perito, via 

e-mail, motivo pelo qual impulsiono os autos intimando a parte autora para 

justificar a sua ausência, no prazo de 05 dias. CUIABÁ, 16 de maio de 

2018 JULIENE ALINI ROCHA SILVA BEZERRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019027-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA (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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 14/06/2018 a partir das 13:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Impulsiono os autos 

intimando a parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 16 de maio de 

2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019027-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão de Não Comparecimento Certifico que a parte autora não 

compareceu na perícia designada, conforme informação do perito, via 

e-mail, motivo pelo qual impulsiono os autos intimando a parte autora para 

justificar a sua ausência, no prazo de 05 dias. CUIABÁ, 16 de maio de 

2018 JULIENE ALINI ROCHA SILVA BEZERRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1013275-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE CORREA PEDROSO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GILBERTO FERNANDES DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO OAB - MT9648/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013275-97.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 32.400,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO (92)/[DESPEJO POR 

DENÚNCIA VAZIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO 

JOSE CORREA PEDROSO DE BARROS Parte Ré: RÉU: JOAO GILBERTO 

FERNANDES DE SOUZA Vistos. Comparece o autor por meio do 

movimento de ID. 11864421, pugnando pela autorização de depósito 

judicial no valor do montante das benfeitorias realizadas pelo requerido, a 

fim de que se concretize o despejo do imóvel objeto da presente demanda. 

À luz do Princípio da Vedação de Decisão "Surpresa", intimem-se os 

requeridos/reconvintes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do pedido Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120178 Nr: 18835-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO DOMELIDE FERREIRA, TAIENE MARCELA 

DOS SANTOS ALMEIDA DOMELIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANOEL DE AMORIM, MANOELLA 

ALMEIDA DE AMORIM, SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 726138 Nr: 21911-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.B.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES 

CONGELADOS LTDA., DALMECIR CALLEGARO, MARGARETH GLIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre a Certidão de folhas 

158, bem como para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, 

uma vez que o comprovante juntado às folhas 154 não corresponde a 

diligência de oficial de justiça e sim a "custas judiciais" e nem mesmo se 

refere a estes autos, mas sim a um Processo de Embargos de Terceiro em 

Trâmite na Comarca de Santo Antônio do Leverger.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 347147 Nr: 17224-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE CRISTINA RODRIGUES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para manifestar sobre o 

pedido de desistência da ação efetuado pela parte autora, no prazo de 05 

dias.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 106686 Nr: 569-03.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA MULLER DE SOUZA, AMANDA MULLER5 

COELHO DE SOUZA, V.L.B.S e A B.C.S. repr por SHIRLEI LAURET BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI GUINCHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO GUEDES MAXIMILIANO - 

OAB:4.071/MT, EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - OAB:10588, Felix 

Sigueak Arima Filho - OAB:2676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 407214 Nr: 39453-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZADIR MENOSSI GARDIN, ANA TEREZA 

FARIA GARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre o certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 88673 Nr: 3495-83.1999.811.0041

 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: HÉLIO CAVALCANTE GARCIA FILHO, MARIA EDNA F. 

GARCIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4735/MT, MARCOS ANTÔNIO FONSECA SILVA - OAB:5.165, 

SIRLÉIA STROBEL - OAB:5.256 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Impulsiono os autos, intimando o embargado para se manifestar acerca do 

desarquivamento, requerendo o que de direito, sendo que, decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias os autos retornarão arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 700822 Nr: 35445-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORA MARIA KOHLHASE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COND. E EDF. CENTRAL PARK RESIDENCE 

SERVICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO MAPELLI - 

OAB:51239/SP, CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - OAB:3863

 Impulsiono os autos, intimando o requerente para se manifestar acerca do 

desarquivamento, requerendo o que de direito, sendo que, decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias os autos retornarão arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 736235 Nr: 32645-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS PROMOÇÕES DE EVENTOS E PRODUÇOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para apresentar no 

balcão da secretaria o pagamento para a expedição de certidão de 

crédito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1285025 Nr: 3282-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SONIA CASTRO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: URYELTON DE SOUSA FEEERIRA - 

OAB:6492/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que a parte autora impugnar a contestação 

tempestiva no devido prazo legal .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120340 Nr: 18927-49.2016.811.0041

 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: LUCAS DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:13721/GO, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 14/06/2018 a partir das 13:00 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como 

sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I, 

primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – CPA - I), 

CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158607 Nr: 35338-70.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRAYTON COSTA DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 14/06/2018 a partir das 13:00 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como 

sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I, 

primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – CPA - I), 

CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 
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para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 813522 Nr: 19993-69.2013.811.0041

 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: CLEUNEIDE GARCIA VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUITER CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉLIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Conclusão desnecessária.

 Dê-se efetividade ao decisório de fls.60/60-v, intimando a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a respeito dos endereços 

obtidos via consulta Sistema INFOJUD e BACENJUD.

Cumpra-se com URGÊNCIA, por tratar-se de processo incluso na meta 

2018 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 813522 Nr: 19993-69.2013.811.0041

 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: CLEUNEIDE GARCIA VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUITER CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉLIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o período de 180 (cento e oitenta) 

dias requerido pela parte exequente, para suspensão do feito (fl. 48), 

findou-se em outubro de 2015, posto isso, determino a intimação da parte 

autora para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004871-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DA SILVA BAPTISTA (REQUERIDO)

 

Visto. Nilton José dos Reis ingressou com Ação de Obrigação de Dar 

Coisa Certa com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Vilmar da 

Silva Baptista, alegando que em junho/2017 adquiriu do réu um veículo da 

marca Toyota Hilux CD SRX 4X4, Placa: QBZ 1100, Renavam: 

01084877314, no valor de R$ 140.000,00, sendo R$ 33.000,00 de entrada 

e 107.000,00 na entrega do bem. Narra que atendendo pedido do réu, 

acabou efetuando pagamento de R$ 108.000,00, entretanto, até o 

momento não recebeu o veículo. Se dispondo a efetuar o pagamento da 

diferença, pleiteia o autor a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado ao réu a cumprir a obrigação de entrega do veículo citado 

acima, e ainda que seja inserido via Renajud, a restrição de transferência 

e circulação do bem. Imprescindível destacar que a concessão da tutela 

de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se que veículo Toyota Hilux CD SRX 4X4, Placa: QBZ 1100, 

Renavam: 01084877314 está registrado em nome do réu, e ele outorgou 

procuração por instrumento público para Roberto Roger Xavier, 

concedendo-lhe poderes para representa-lo perante o Detran para 

regularizar e fazer transferência do referido bem, e o recibo de 

transferência de propriedade do veículo foi preenchido em nome do autor 

como comprador (Id. 11972275); resta comprovado ainda que o autor já 

efetuou pagamento em favor do réu, no valor de R$ 108.000,00 (Id. 

11972593, 11972537 e 11972480), caracterizando a probabilidade do 

direito. E o perigo de dano decorre da facilidade com que se pode ocultar, 

sonegar, alienar e deteriorar bem desta natureza. Para maior clareza, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Além do depósito da diferença a ser realizado pelo autor (R$ 

32.000,00), condiciono o cumprimento da medida ao oferecimento de 

caução, conforme autoriza o § 1º do art. 300 do NCPC. Diante do exposto, 

DEFIRO a medida pleiteada, na forma do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil, para determinar ao réu a cumprir a obrigação de entrega 

do veículo Toyota Hilux CD SRX 4X4, Placa: QBZ 1100, Renavam: 

01084877314 ao autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa no valor 

de R$ 5.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 50.000,00. Defiro ainda a inclusão no 

sistema Renajud, de restrição de transferência e circulação do citado bem. 

Efetuado o depósito de R$ 32.000,00 e ofertada caução, lavre-se o Termo 

da caução. Nomeie-se o Requerente depositário fiel, sob as penas da lei. 

Lavrado o Termo e assinado, volte-me concluso para acesso ao Renajud. 

Após, expeça-se mandado. No mais, designo o dia 05/06/2018, às 

12h00min para audiência de conciliação, a ser realizado na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1011980-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JUSSINEY R. DE ARRUDA - ME (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012906-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANOISE FIGUEIREDO DE SOUZA (RÉU)

 

Visto. Adrien Participações e Empreendimentos Ltda. ajuizou a presente 

Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis com pedido de Liminar em 

desfavor da Anoise Figueiredo de Souza, ao argumento de que firmou 

Contrato de Locação de dois Box Comercial com a ré, mas ela está 

inadimplente com o pagamento dos aluguéis e encargos desde 

setembro/2017, deixando, assim, de cumprir com a sua obrigação 

contratual. Ao final pugna pela concessão da liminar para determinar a 

desocupação do imóvel. No que tange ao pedido liminar, vale destacar que 

a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da medida nas 

Ações de Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, a saber: O art. 59, da Lei 

nº 8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) 

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 

40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança 

inaugural do contrato; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. 

Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, notadamente a relevância da fundamentação, eis que a parte 

Autora colacionou os Contratos de Locações (ID 13177408 e 13177377) 

afirmando que a ré está inadimplente com os aluguéis e mesmo notificada 

(ID 13177415), permanece inerte, caracterizando a mora. Por outro lado, o 

deferimento da medida liminar está condicionado ao oferecimento de 

caução, em razão do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 

Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel 

poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, ao alugar ou alienar o 

bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre 

convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, de 

art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar para 

determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob 

pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que 

desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso 

necessário. Apresentada a caução pela autora, lavre-se o termo, após 

cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 16/07/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016062-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO COSTA AMORIM (DEPRECADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006913-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTANIZ ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 25/06/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006913-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTANIZ ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 25/06/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 
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específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007418-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI JOSE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 25/06/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007418-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI JOSE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 25/06/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010380-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. CABRAL DE SOUZA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 25/06/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá, 26 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010380-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. CABRAL DE SOUZA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Visto. Designo o dia 25/06/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá, 26 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010241-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 25/06/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010241-80.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Visto. Designo o dia 25/06/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009056-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 25/06/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009056-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Visto. Designo o dia 25/06/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022213-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 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: 1020798-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO MELO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 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: 1025239-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLANE GONCALVES QUADRA (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)

 

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-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1035120-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE MARTINS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029000-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009656-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LION DIEGO AQUINO GARCIA (RÉU)

L. DIEGO AQUINO GARCIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO VAZ OAB - 768.145.489-68 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 25/06/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1087617 Nr: 5013-15.2016.811.0041

 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: MIRIAN NASCIMENTO TEIXEIRA THOMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativos 

opostos por Luiz Gomes dos Santos, aduzindo que consta erro material na 

decisão de fl. 72, vez que decretou indevidamente a revelia do 

embargante, considerando que informou o endereçamento de forma 

equivocada os autos apenso da contestação, requerendo o acolhimento 

destes embargos.

É o necessário.

Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Verifica-se que procede a alegação de erro material da decisão que 

decretou a revelia do embargante, considerando que apesar de 

protocolada na data de 10.08.2017 a informação de equivoco na 

numeração dos autos na defesa, a mesma somente foi juntada na data de 

23.10.2017, levando esse juízo a erro, com essas considerações, 

ACOLHO os embargos de declaração de fls. 74/80, torno sem efeito a 

certidão de fl. 71, e revogo a decretação da revelia.

No mais, proceda-se a juntada da defesa nestes autos e intime-se a 

autora para manifestar sobre a contestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 414293 Nr: 2919-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUXILIADORA FÁTIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR NICÉZIO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: olivia fernades boretti - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436, JULIANA LEITE MELO - OAB:11.679

 Diante da certidão de fl. 102, aplico multa em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do art. 774, V e seu parágrafo único, ambos 

do NCPC, vez que o executo não indicou a locação dos veículos 

penhorados (fls. 84 e 85).

No mais, intime-se o exequente para dar prosseguimento do feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1069751 Nr: 55294-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO FM MORENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DI MERLO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MACINI - OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847/MT

 Diante da informação de descumprimento do acordo, intime-se o 

executado para pagar o saldo remanescente de R$ 8.321,93 (oito mil 

trezentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de penhora.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1044139 Nr: 43515-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNADETE BEZERRA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista da Silva - 

OAB:12.060 GO

 Código 1044139Visto.Obedecendo e estando o processo em ordem, dou 

o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido se haviam diversas 

madeiras de empilhadeiras/palets, caixas de embalagens etc., no corredor 

por onde trafegava a autora; se a ré havia isolado a área onde estavam 

sendo organizadas as mercadorias e se nele a autora se locomovia; se o 

piso que a autora escorregou estava molhado e se nele havia placa de 

sinalização/cuidado.Defiro a produção da prova oral postulada pelas 

partes:a)Depoimento pessoal da autora. Constará na futura intimação a 

advertência contida no § 1º, do art. 385 do NCPC (pena de confesso em 

caso de não comparecimento ou recusa de depor).b)Oitiva de 

testemunhas.Fixo o prazo comum de dez dias úteis para as partes 

apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho, art. 

450, NCPC), sob a pena de preclusão.Cumpre registrar que com a nova 

norma processual civil, cabe aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, do dia, hora e local da 

realização da audiência, observando-se as regras do artigo 455 do 

NCPC.Após a realização da audiência de instrução, analisarei a 

necessidade de produção de prova pericial.Designo audiência de 

instrução e julgamento na data d11 / 07 /2018 às 14 :45 horas.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 14 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1155732 Nr: 34216-22.2016.811.0041

 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: RONALDO JEAN GUBIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L OPERAÇÕES IMOBILIARIAS 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME, MARLEI NINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fl. 32, considerando o decurso do tempo de mais de 4 

(quatro) meses postulado à fl. 32, tempo suficiente para a localização dos 

requeridos.

Assim, intime-se o autor para informar o endereço para a citação dos 

requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1094541 Nr: 8218-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE MACHADO MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18.100/MT

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que no processo principal (código 59061) o executado tinha 

advogado constituído, entretanto quando houve a determinação para a 

autuação deste cumprimento de sentença em autos apartados não houve 

a inclusão de seu advogado, assim para evitar nulidade processual, 

proceda-se da inclusão do patrono do mesmo na capa e Sistema Apolo.

No mais, intime-se o executado, através de seu advogo, sobre a 

constrição de fls. 101 para postular o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Após, volte-me os autos conclusos para analise do pedido de fls. 145/146.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 826664 Nr: 32576-86.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA RIBEIRO BARROS GEWEHR CEREGATTI, 

ALEXANDRE AUGUSTO DE BARROS MONTEIRO, ALESSANDRA RIBEIRO 

DE BARROS MONTEIRO, GHDBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCELO MÁXIMO 

RICARDO DOS SANTOS - OAB:260.454-OAB/SP, KEILA CHRISTIAN 

ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - OAB:OAB/RJ 84.676

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 188, vez que o objeto da presente ação foi somente 

a exibição de documentos, não havendo condenação do requerido ao 

pagamento do plano de previdência privada.

No mais, nada sendo requerido arquive-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1080299 Nr: 1637-21.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA, ANTONIO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVAZA COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 89 por falta de amparo legal, considerando que os 

títulos executivos foram emitidos pela empresa Vivaza Comércio, ora 

executada, e não pela sócia Aline Sampaio de Melo .

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, informando o endereço correto da executada para 

cumprimento do arresto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881335 Nr: 17588-26.2014.811.0041

 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: SERGIO LUIZ TAVARES

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA PARONETO 

MENDES PIGNATARO - OAB:191.958/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624

 Código 881335

Vistos.

Trata-se de AÇAO MONITÓRIA, promovida por SÉRGIO LUIS TAVARES em 

desfavor de AURORA CONTRUÇOES INCORPORAÇOES E SERVIÇOS 

LTDA-EPP, em que as partes noticiaram às fls. 204/210 dos autos, após a 

sentença, que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação 

do acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 726826 Nr: 22661-81.2011.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO FELIX LTDA, DANIEL BATISTA FELIX 

GONÇALVES, SIMONE BATISTA FELIX GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI RABELO SPAGNUOLO 

SOUZA - OAB:MG 114.730

 Código 726826

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida 

por IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA em desfavor de POSTO 

FELIX LTDA, em que as partes noticiaram às fls. 258/260 dos autos, que 

se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO, esta ação, 

com fulcro no artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Certificado o trânsito em julgado nos termos do Provimento 68 do CNJ, 

decorrido o prazo de dois dias úteis, expeça-se alvará conforme o 

acordo, após arquive-se com as anotações devidas.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 61530 Nr: 6335-37.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO, VÂNIA 

FERREIRA CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUÍS TEIXEIRA - 

OAB:4.737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6.009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 "(...) Defiro o pedido de fls. 270, proceda-se a alteração do requerido por 

seu Espólio, representado pela inventariante Vânia Maria Ferreira Caran 

(fl. 279).

Após, intime-se o devedor para quitar voluntariamente a dívida, no prazo 

de cinco dias.

Fixo os honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito.

 Não sendo cumprida a obrigação, avalie-se o bem penhorado. Com a 

apresentação do laudo, as partes deverão ser intimadas para se 

manifestar, no prazo de cinco dias. (...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 777251 Nr: 30602-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO FERNANDES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO A GAZETA LTDA - RECORD, 

GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO S. RIBEIRO, 

ANTONIO C.V. MARCONDES e outro - OAB:3213, 3599...., MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Código 777251

Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pelo TV 

Gazeta Ltda. e Gráfica e Editora Centro Oeste Ltda. (Jornal a Gazeta) 

alegando que há excesso de execução, vez que os critérios de cálculo da 

exequente não se encontram em conformidade com a sentença prolatada, 

requerendo o acolhimento da presente impugnação para reconhecer o 

excesso de execução e homologar o cálculo apresentado.

 O exequente se manifesta, às fls. 223/228, rebatendo as alegações do 

executado.

 Assim procedo a realização do cálculo conforme sentença proferida nos 

autos, considerando o valor da condenação do dano moral de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) acrescido de correção monetária a data do arbitramento 

(12.06.2016) e juros de mora desde a citação (21.12.2012).

 Temos que o valor da condenação atualizado até a data do 02.05.2017, 

utilizada no cálculo de fl. 214 que instruiu o pedido de cumprimento de 

sentença, perfaz o montante de R$ 8.615,86 (oito mil seiscentos e quinze 

reais e oitenta e seis centavos), cálculo anexo I, havendo, portanto 

excesso na execução de R$ 554,29 (quinhentos e cinquenta e quatro 

reais e vinte e nove centavos).

Diante do exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

ofertada por TV Gazeta Ltda. e Gráfica e Editora Centro Oeste Ltda. 

(Jornal a Gazeta) às fls. 219/221, para reconhecer o excesso de 

execução, no valor R$ 554,29 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e 

vinte e nove centavos).

Assim, intime-se a executada, por seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor atualizado da dívida no valor de R$ 10.511,43 

(dez mil quinhentos e onze reais e quarenta e três centavos), já inclusa a 

multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para 

esta fase, também em 10% (dez por cento), em razão da falta de 

cumprimento voluntário da obrigação nos termos do art. 523, § 1º, NCPC, 

cálculo anexo II, sob pena de bloqueio online.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de maio de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 784133 Nr: 37908-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FIGUEIREDO ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Código n. 784133

Verifica-se que há saldo na Conta Única que refere-se ao valor 

depositado para garantia do juízo, conforme se vê à fl. 100 e anunciado no 

recurso de agravo à fl. 213, e considerando o julgamento do Recurso do 

Agravo (fls. 235/239), que manteve a decisão recorrida. Tenho por 

satisfeita a obrigação, e JULGO EXTINTO o Cumprimento de Sentença, nos 

termos dos artigos 513 e 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado nos termos do Provimento 68 do CNJ, 

decorrido o prazo de dois dias úteis, expeça-se alvará em favor do 

exequente, para levantamento de toda quantia disponível nos autos, após 

arquive-se com as anotações devidas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de maio de 2018.

 Sinii Savana Bosse Sabioa Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081738 Nr: 2390-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENCRIS CERILA CORREA, WELLINGTON RODRIGUES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA OPERADORA DE TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 17.07.2018, às 10:00 

horas, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum.

Cite-se a parte Ré e intime-a no endereço indicado às fls. 72 para 
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comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial (fls. 46/47), 

expeça-se carta precatória para a comarca de São Paulo – SP.

Intimem-se os autores, através do seu advogado, para comparecerem a 

audiência designada.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1227587 Nr: 14009-65.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONTAG & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:MT 11.063/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT, MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ - OAB:6.782/MT

 Vistos.

 Considerando a relevância dos fundamentos iniciais, e que a execução já 

se encontra garantida pela penhora (fls. 678/680 de cód. 441576), recebo 

os embargos no efeito suspensivo (919, § 1º, NCPC).

 Intime-se a embargada, por seu advogado, para, querendo, apre¬sentar 

impugnação, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1011980-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSINEY R. DE ARRUDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Pereira Cardoso & Cardoso Ltda. ajuizou a presente Ação de 

Despejo por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual e Pedido de 

Liminar em desfavor da Jussiney R. de Arruada – ME (Bagagem), ao 

argumento de que firmou Contrato de Locação de Imóvel Comercial com a 

ré, mas ela está inadimplente com o pagamento dos aluguéis e encargos 

desde março/2017, deixando, assim, de cumprir com a sua obrigação 

contratual. Ao final pugna pela concessão da liminar para determinar a 

desocupação do imóvel. No que tange ao pedido liminar, vale destacar que 

a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da medida nas 

Ações de Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, a saber: O art. 59, da Lei 

nº 8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) 

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 

40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança 

inaugural do contrato; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. 

Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, notadamente a relevância da fundamentação, eis que a parte 

Autora colacionou o Contrato de Locação (ID 13040784) afirmando que a 

ré está inadimplente com os aluguéis e mesmo notificada (ID 13040849, 

13040883, 13040973 e 13040996), permanece inerte, caracterizando a 

mora. Por outro lado, o deferimento da medida liminar está condicionado ao 

oferecimento de caução, em razão do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o 

proprietário do imóvel poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, 

ao alugar ou alienar o bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos 

princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos 

jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido 

de liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo 

de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste 

prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e 

arrombamento, caso necessário. Apresentada a caução pela autora, 

lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 

16/07/2018, às 11h30min para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 07 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011133-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MICKAEL DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMIRES FERNANDA PEREIRA GUIMARAES (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. O autor peticiona (Id. 13103502), pleiteando a reconsideração da 

decisão que indeferiu seu pedido de liminar de despejo. Sabe-se que o 

chamado pedido de reconsideração constitui-se figura que não possui 

previsão no ordenamento jurídico, contudo, é tolerado pela praxe forense, 

notadamente por novos fatos e quando instruído com documentos que 

possa influir no livre convencimento do Magistrado. Pois bem. Pelos 

diversos documentos novos colacionados, especialmente o documento de 

Id. 131035510, o autor comprovou que a ré não está cumprindo com a 

obrigação, já que está deixando de efetuar o pagamento das contas de 

energia elétrica, encargo da locação devidamente assumida por ela, 

conforme contrato de Id. 12922834. Por outro lado, o deferimento da 

medida liminar está condicionado ao oferecimento de caução, em razão do 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Isso porque, 

cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel poderá 

impossibilitar o retorno ao status quo ante, ao alugar ou alienar o bem a 

terceiro. Quanto à informação do autor de que oferece o próprio imóvel, 

objeto do contrato, como caução, deverá apresentar cópia atualizada da 

matrícula para comprovar a propriedade do mesmo, no prazo de quinze 

dias. Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre 

convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, de 

art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar para 

determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob 

pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que 

desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso 

necessário. Apresentada cópia da matrícula do imóvel, e comprovada a 

propriedade pelo autor, lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima. 

Defiro a prioridade na tramitação do processo. Após, aguarde-se a 

realização da audiência designada (Id. 12999198). Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010330-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Conforme documento apresentado pelo autor, verifica-se que ele 

possui valor de renda considerável, ou seja, não se enquadra em situação 

de miserabilidade, além disso, o valor da causa não é alto. Não pode a 

parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não 

evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou 

seja, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de 

atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente 

necessitam. Nesse sentido: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.” (Resp. nº 178.244- 

Relator Ministro Barros Monteiro). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido do autor 

de assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012906-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANOISE FIGUEIREDO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Adrien Participações e Empreendimentos Ltda. ajuizou a presente 

Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis com pedido de Liminar em 

desfavor da Anoise Figueiredo de Souza, ao argumento de que firmou 

Contrato de Locação de dois Box Comercial com a ré, mas ela está 

inadimplente com o pagamento dos aluguéis e encargos desde 

setembro/2017, deixando, assim, de cumprir com a sua obrigação 

contratual. Ao final pugna pela concessão da liminar para determinar a 

desocupação do imóvel. No que tange ao pedido liminar, vale destacar que 

a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da medida nas 

Ações de Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, a saber: O art. 59, da Lei 

nº 8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) 

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 

40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança 

inaugural do contrato; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. 

Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, notadamente a relevância da fundamentação, eis que a parte 

Autora colacionou os Contratos de Locações (ID 13177408 e 13177377) 

afirmando que a ré está inadimplente com os aluguéis e mesmo notificada 

(ID 13177415), permanece inerte, caracterizando a mora. Por outro lado, o 

deferimento da medida liminar está condicionado ao oferecimento de 

caução, em razão do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 

Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel 

poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, ao alugar ou alienar o 

bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre 

convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, de 

art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar para 

determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob 

pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que 

desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso 

necessário. Apresentada a caução pela autora, lavre-se o termo, após 

cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 16/07/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014287-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS DE PINHO RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014287-49.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ASSIS DE PINHO RONDON RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ASSIS DE PINHO RONDON, 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 

03/08/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório no valor indenizável proporcional à lesão permanente 
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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, a falta do interesse de agir pela 

necessidade de prévio pedido administrativo, pendência documental, 

ausência do laudo do IML, bem como carência de ação ante a invalidade 

do boletim de ocorrência. No mérito alega ausência de nexo causal, 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre os 

valores da indenização e pagamento proporcional a lesão, bem como 

quanto aos juros e honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor 

indenizável proporcional à lesão permanente resultante ao autor, em razão 

de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 03/08/2016. 

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). Quanto às alegações de ausência de 

interesse de agir em razão da ausência de prévio pedido administrativo e 

pendência documental, não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

No que tange a carência da ação ante a invalidade do boletim de 

ocorrência e ausência do laudo do IML, estes assuntos serão analisados 

com o mérito por com ele se confundirem. 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 03/08/2016. 

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 ou suposta invalidade de tal prova não implica 

automaticamente a improcedência do pedido indenizatório, pois o fato 

poderá ser demonstrado por outros meios de provas. Além disso, há nos 

autos 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 ASSIS DE PINHO RONDON apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tórax de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do tórax, 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 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 

25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 
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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) 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes 

da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução 

funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022700-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA MORAIS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022700-85.2016.8.11.0041. AUTOR: 

PEDRO PEREIRA MORAIS FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. PEDRO PEREIRA MORAIS FILHO, 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 19/10/2016, 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 alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo e 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 o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, 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, 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 19/10/2016. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é 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). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio 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 19/10/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

PEDRO PEREIRA MORAIS FILHO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da mão esquerda de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 
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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%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 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, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003316-05.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ERIKIS SOARES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ERIKIS SOARES DE SOUZA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

26/07/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório no valor indenizável proporcional à 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 e 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 o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, 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, no valor 

indenizável proporcional à lesão permanente resultante ao autor, em razão 

de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 26/07/2016. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é 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). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio 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, 
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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 26/07/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ERIKIS SOARES DE SOUZA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho direito de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020464-63.2016.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MARIA ANTONIA PEREIRA DE 

ARAUJO, qualificada 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 10/09/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor indenizável proporcional à 

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 e falta de interesse processual pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito alega ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, devido não 

apresentação de laudo pericial, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, à responsabilidade pela prova pericial, 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, no valor indenizável proporcional à lesão permanente resultante 

ao autor, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

10/09/2016. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é 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 
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INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio 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 a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/09/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MARIA ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 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 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 trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ADEMILSO DA SILVA FRANCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ADEMILSO DA SILVA FRANCA, 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 03/05/2017, 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 alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega de documentação, falta do 

interesse de agir pela necessidade de prévio pedido administrativo, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega ausência de nexo causal, 

inadimplência do proprietário quanto ao pagamento do seguro, 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre os 

valores da indenização e pagamento proporcional a lesão, 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, 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 

03/05/2017. 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). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir em razão da 

ausência de prévio pedido administrativo, bem como falta de comprovação 

da entrega da documentação, estas 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 o boletim de ocorrência juntado aos autos comprova que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 03/05/2017. Quanto ao argumento de que 

o autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à ausência de 

comprovação do pagamento do seguro, vez que o proprietário do veículo 

estava inadimplente à época do sinistro, não prospera, pois é 

entendimento pacífico 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) 

No que tange a alegação de imprescritibilidade 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 foram de franquia de responsabilidade do 

segurado”. A perícia médica judicial realizada concluiu que ADEMILSO DA 

SILVA FRANCA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé 

direito de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

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; 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. 
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11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), contudo o 

autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. 

COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019795-73.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JAMILSON NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JAMILSON NUNES DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/11/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta do interesse de agir pela necessidade de pedido 

administrativo prévio, bem como pela não comprovação da entrega da 

documentação, ausência do boletim de ocorrência e do laudo do IML. No 

mérito alega a ausência de nexo causal, a imprescindibilidade de produção 

de prova pericial, discorre sobre os valores da indenização e pagamento 

proporcional a lesão, manifesta sobre o laudo 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, 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 07/11/2016. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é 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). Quanto à alegação de ausência de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

bem como pela não comprovação da entrega da documentação, 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 
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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 que tange a falta de nexo causal, devido à 

ausência de boletim de ocorrência e do laudo do IML, estes assuntos 

serão analisados com o mérito por com ele se confundirem. No mérito, 

verifica-se que o boletim de atendimento juntado aos autos comprova que 

o autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/11/2016. 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. Além disso, há nos autos 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 JAMILSON NUNES DA SILVA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de 

média 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 

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$ 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 trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018660-26.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SEBASTIAO CRISTIANO CORDEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SEBASTIÃO CRISTIANO CORDEIRO, 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 05/02/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório conforme determinado em lei, 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, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de regularização da representação ante a divergência 
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presente nas assinaturas, a falta do interesse de agir pela necessidade 

de pedido administrativo prévio, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. 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 o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização em observância à Lei 11.945/2009, 

a responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios e a inaplicabilidade do CDC 

aos beneficiários do seguro DPVAT, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de 

trânsito em que afirma ter sido vítima em 05/02/2017. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é 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 necessidade de 

regularização da representação, argumentando para tanto que as 

assinaturas constantes nos documentos são evidentemente diferentes. 

Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista que em 

análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se 

em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento, pelo que 

afasto a preliminar arguida. Quanto à alegação de falta de interesse de 

agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, bem como pela 

sua não comprovação e recusa, não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 05/02/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que SEBASTIÃO CRISTIANO CORDEIRO apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do pé direito de intensa intensidade 

avaliada em 75%; 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 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 e 75% de invalidez permanente parcial incompleta 

do pé direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 50%, e 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: a) 

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 75% 

desse valor, ou seja, R$ 5.062,50 ( cinco mil sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). b) 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 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 
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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 dos 

membros/segmentos afetados, no valor de R$ 6.412,50 (seis mil 

quatrocentos 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, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027984-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JUNIOR BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo: 1027984-40.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GONCALO JUNIOR BEZERRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. GONÇALO JUNIOR BEZERRA 

DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de 

Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 28/04/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no montante de 

40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País, 

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, ausência de comprovação de entrega de documentos perante a 

Seguradora, falta de interesse de agir em razão da necessidade de pedido 

administrativo prévio, carência de ação ante a invalidade do boletim de 

ocorrência, e ausência do laudo do IML. No mérito a ré alega 

imprescindibilidade de prova pericial, discorre quanto ao valor 

indenizatório, impossibilidade de se vincular a indenização ao salário 

mínimo, plena vigência da Lei 11.482/2007, manifesta acerca do laudo 

pericial, bem como quanto aos juros moratórios, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no montante de 40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País, em razão de 

acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 28/04/2017. 

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 polo 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 ausência de prévio pedido administrativo, 

bem como falta de comprovação da entrega da documentação, estas não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E 

ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) No que tange a carência de ação pela invalidade 

do boletim de ocorrência, bem como ausência do laudo do IML, estes 

assuntos serão analisados com o mérito por com ele se confundirem. 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 28/04/2017. Quanto à alegação de imprescritibilidade 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 foram de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Nesse sentido ainda, não prospera a 

carência de ação ante a invalidade do boletim de ocorrência, vez que, 

além 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 ou 

suposta invalidade de tal prova não implica automaticamente a 

improcedência do pedido indenizatório, pois o fato poderá ser 

demonstrado por outros meios de provas. Além disso, há nos autos 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 
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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 GONÇALO 

JUNIOR BEZERRA DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro direito de intensa intensidade avaliada em 75%; 

invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%, e 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho direito, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 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); b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é 

igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o 

autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. 

COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. 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$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e 

dezoito reais e setenta 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 Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021256-80.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

CARLOS BENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. JOSÉ CARLOS BENTO, qualificado nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 12/12/2015, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no valor 

indenizável proporcional à 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, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse processual pela necessidade de prévio 

pedido administrativo, 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 em nome de terceiro. No mérito alega inexistência de 

prova da invalidez, insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

discorre sobre os valores da indenização e pagamento proporcional a 

lesão, bem como quanto à necessidade de prova pericial, à correção 

monetária, os 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 
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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 indenizável proporcional à lesão permanente resultante 

ao autor, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

12/12/2015. 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). 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta 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, pelo que rejeito a preliminar arguida. Quanto à ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por comprovante de residência estar em nome de terceiro, 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 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) No mérito, a parte ré alega a insuficiência probatória 

do registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, 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”. Dessa forma, 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 

12/12/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que JOSÉ CARLOS 

BENTO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média 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, 
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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 

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$ 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 trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000479-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo: 1000479-74.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MURILO ALVES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MURILO ALVES DA SILVA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 14/06/2016, 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 alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

em razão da ausência de laudo pericial, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, 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. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

14/06/2016. 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). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio 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, 
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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 14/06/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MURILO ALVES DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo de média 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 

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$ 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 trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015836-94.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDMAR DE SOUSA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDMAR DE SOUSA 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 30/11/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor indenizável proporcional à 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 e falta de interesse processual pela 

ausência de prévio 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 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, 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, no valor indenizável proporcional à lesão permanente resultante 

ao autor, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

30/11/2016. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 
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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). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio 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 30/11/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

EDMAR DE SOUSA SANTOS, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da mão direita de média 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 quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. 

COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

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$ 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 trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023746-12.2016.8.11.0041. AUTOR: 

EMMANOEL FELIX DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EMMANOEL FELIX DA CONCEIÇÃO, 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 13/10/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor indenizável proporcional à 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 e falta de interesse processual pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de 

documento necessário para a comprovação do nexo causal, ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, 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, no valor indenizável proporcional à lesão permanente resultante 

ao autor, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

13/10/2016. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é 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). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio 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, embora não haja boletim de ocorrência, o boletim de 

atendimento juntado aos autos comprova que o autor foi vítima de acidente 

de trânsito em 13/10/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

EMMANOEL FELIX DA CONCEIÇÃO, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 
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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$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021808-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYBSON SANTOS CAETANO (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021808-45.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLEYBSON SANTOS CAETANO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CLEYBSON SANTOS CAETANO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança de Indenização 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 31/05/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no montante de 40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário mínimo vigente no País, na data do efetivo 

pagamento, 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, ausência de comprovação de entrega 

de documentos perante a Seguradora, falta de interesse de agir em razão 

da necessidade de pedido administrativo prévio, bem como ausência do 

laudo do IML. No mérito, a ré alega ausência de comprovação do 

pagamento do seguro obrigatório, ausência de nexo causal, 

imprescindibilidade de prova pericial, discorre quanto ao valor 

indenizatório, impossibilidade de se vincular a indenização ao salário 

mínimo, plena vigência da Lei 11.482/2007, bem como quanto aos juros 

moratórios, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes. É 

o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no 

montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente 

no País, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

31/05/2017. 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 polo 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 

ausência de prévio pedido administrativo, bem como falta de comprovação 

da entrega da documentação, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, este assunto será 

analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, verifica-se 

que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

31/05/2017. Quanto ao argumento de que o autor não faz jus ao 

recebimento do benefício devido à ausência de comprovação do 

pagamento do seguro, vez que estava inadimplente à época do sinistro, 

não prospera, pois é entendimento pacífico 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 
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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). 

No que tange a alegação de imprescritibilidade 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 foram de franquia de responsabilidade do 

segurado”. A perícia médica judicial realizada concluiu que CLEYBSON 

SANTOS CAETANO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

pé direito de média intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal 

apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de maio de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010642-16.2017.8.11.0041. AUTOR: 

KELLY DAIANE PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. KELLY DAIANE PEREIRA DOS 

SANTOS, qualificada 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 29/09/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

constitucionalidade das Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009, ausência 

de nexo causal, ausência de provas quanto à invalidez permanente da 

parte postulante, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização em observância à Lei nº 

11.945/2009, bem como quanto aos juros, correção monetária e 
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honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação 

da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 29/09/2016. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é 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). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio 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 atendimento juntado 

aos autos comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

29/09/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que KELLY 

DAIANE PEREIRA DOS SANTOS, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo de leve intensidade avaliada em 

25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, 

R$ 2.362,50 ( dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018552-94.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDNALDO DE SOUSA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDNALDO DE SOUSA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 24/04/2017, 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 alegado, 

preliminarmente, ausência de comprovação de entrega de documentação, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, bem como 

falta do interesse de agir pela necessidade de prévio pedido 

administrativo. No mérito alega inadimplência do proprietário quanto ao 

pagamento do seguro, imprescindibilidade de produção de prova pericial, 

discorre sobre os valores da indenização e pagamento proporcional a 

lesão, 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, no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito em que 

afirma ter sido vítima em 24/04/2017. Preliminarmente, quanto à alegação 

de falta de interesse de agir em razão da ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como falta de comprovação da entrega da 

documentação, estas não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Quanto 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). 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 24/04/2017. 

Quanto ao argumento de que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido à ausência de comprovação do pagamento do seguro, 

vez que o proprietário do veículo estava inadimplente à época do sinistro, 

não prospera, pois é entendimento pacífico 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: 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) 

No que tange a alegação de imprescritibilidade 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 foram de franquia de responsabilidade do 

segurado”. A perícia médica judicial realizada concluiu que EDNALDO DE 

SOUSA SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura crânio fácil 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; 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 
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Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. 

COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de maio de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000129-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMY ALVES FARIA (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:

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 Processo: 1000129-86.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: IRAMY ALVES FARIA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. IRAMY ALVES FARIA, 

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 31/08/2014, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do valor indenizável remanescente proporcional à lesão 

sofrida, 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, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, bem como a falta de interesse de agir, pelo pagamento do seguro 

feito em esfera administrativa. No mérito argumenta pela improcedência do 

pedido devido a regularidade do valor pago em sede administrativa, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, o valor da indenização, valor 

pago em sede administrativa, responsabilidade pela prova pericial, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação 

da ré ao pagamento do valor remanescente relativo ao seguro obrigatório 

– DPVAT, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima 

em 31/08/14. 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 polo 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 

feito em esfera administrativa, esta alegação não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, 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 o 
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boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 31/08/2014. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que IRAMY ALVES FARIA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 ( seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido o pagamento administrativo no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) como 

consta na petição inicial ID 4557271 – Pág. 2, logo a parte recebeu todo o 

valor indenizatório a que faz jus. Posto isso, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT provida 

por Iramy Alves Faria em desfavor da Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 

85 §§ 2° e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela 

é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de maio de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012320-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA TRIGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo: 1012320-66.2017.8.11.0041. AUTOR: 

THIAGO FERREIRA TRIGO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. THIAGO FERREIRA TRIGO, 

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 09/01/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença no valor de R$ 11.137,50 (onze mil cento e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), 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, a ausência do laudo do IML. No 

mérito argumenta pela improcedência do pedido devido ao pagamento feito 

ter sido proporcional ao dano corporal sofrido, 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 da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação 

da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 

11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 09/01/2016. 

Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto será 

analisado com o mérito por com ele se confundir. 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 

09/01/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que THIAGO 

FERREIRA TRIGO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior esquerdo de média 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 95 de 385



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 esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

2.362,50 ( dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) como consta no ID. 6162741 - Pág. 3, logo a parte faz jus ao 

valor indenizatório de R$ 2.362,50 ( dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem 

fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 

426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 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, 17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019891-88.2017.8.11.0041. AUTOR: 

UEDER PIRES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. UEDER PIRES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

08/06/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta do interesse de agir pela necessidade de pedido 

administrativo prévio, princípio da causalidade e a sucumbência autoral, 

bem como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro. No mérito impugna os documentos 

juntados, alega insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

inexistência de provas da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização e pagamento proporcional a lesão, inaplicabilidade da 

inversão com base no CDC aos beneficiários do Seguro DPVAT, 

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, no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de 

trânsito em que afirma ter sido vítima em 08/06/2017. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é 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). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

esta 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 
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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, pelo que rejeito a preliminar arguida. 

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 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 a ré alega a impugnação dos documentos juntados, 

alegando para tanto que as assinaturas constantes nos documentos são 

evidentemente diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, 

tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se que a diferença 

presente nas assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada 

no momento, levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada 

documento. A parte ré alega, ainda, a insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo automotor. Entretanto, é sabido que o boletim de 

ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, 

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”. Desta 

forma, 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 08/06/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

UEDER PIRES DE OLIVEIRA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura torácica de residual intensidade avaliada em 10%; 

do joelho esquerdo de média 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 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

toráxica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%, 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%. Desse modo: a) 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). b) 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 ( três mil trezentos e setenta 

e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 
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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$ 3.037,50 (três mil, 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 trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

17 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013263-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013263-49.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Mauro Edson Menezes de Oliveira em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com 

pedido de tutela de urgência para que seja determinado que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia ao imóvel da autora, 

bem como não inclua o nome da mesma no cadastro de proteção ao 

crédito. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços prestados 

pela requerida, por meio da UC nº 6/2095559-7, realizando o pagamento 

em dia das suas faturas. Aduz que foi surpreendido na data de 

30/01/2018 com o recebimento de uma fatura em sua residência, cobrando 

um débito de R$ 12.067,48 (doze mil sessenta e sete reais e quarenta e 

oito centavos), referentes a suposto desvio de energia elétrica. Informa 

que a requerida efetuou inspeção de forma unilateral, bem como que a 

cobrança dos valores é indevida. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que houve a realização 

de recuperação de consumo pela requerida, que resultou na cobrança de 

uma fatura no valor de R$ 12.067,48 (doze mil sessenta e sete reais e 

quarenta e oito centavos), que julga ser indevido, razão pela qual pugna 

pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia ao imóvel 

da autora, bem como não inclua o nome da mesma no cadastro de 

proteção ao crédito. Analisando detidamente os autos, verifica-se a 

probabilidade do direito, tendo em vista a fatura acostada no ID nº 

13225185, que indica a cobrança de valores exorbitantes. Do mesmo 

modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, tendo em vista a possibilidade de ocorrer a suspensão dos 

serviços essenciais. Não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de 

urgência e determino que a parte requerida, com relação a fatura do no 

valor de R$ 12.067,48 (doze mil sessenta e sete reais e quarenta e oito 

centavos), com vencimento na data de 30/03/2018, se abstenha de 

suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel do autor, bem como se 

abstenha de incluir o nome do mesmo no cadastro de proteção ao crédito, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 16/07/2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 
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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). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013104-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SANTANA PIMENTEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 101304-09.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Marcia Santana Pimentel da Silva em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com 

pedido de tutela de urgência para que seja determinado que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia ao imóvel da autora, 

bem como não inclua o nome da mesma no cadastro de proteção ao 

crédito. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços prestados 

pela requerida, por meio da UC nº 6/341778-9, realizando o pagamento em 

dia das suas faturas. Aduz que foi surpreendida com o recebimento de 

uma fatura em sua residência, cobrando um débito de R$ 1.173,36 (um mil 

cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos), referentes a suposto 

desvio de energia elétrica e recuperação de consumo. Informa que a 

requerida efetuou inspeção de forma unilateral, bem como que a cobrança 

dos valores é indevida. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que houve a realização de recuperação de consumo pela 

requerida, que resultou na cobrança de uma fatura no valor de R$ 

1.173,36 (um mil cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos), que 

julga ser indevido, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinado que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia ao imóvel da autora, bem como não 

inclua o nome da mesma no cadastro de proteção ao crédito. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista 

a fatura acostada no ID nº 13209040, que indica a cobrança de valores 

exorbitantes. Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de ocorrer a 

suspensão dos serviços essenciais. Não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, com 

relação a fatura do no valor de R$ 1.173,36 (um mil cento e setenta e três 

reais e trinta e seis centavos), com vencimento na data de 30/03/2018, se 

abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel do autor, 

bem como se abstenha de incluir o nome do mesmo no cadastro de 

proteção ao crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para 

a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 16/07/2018, às 11:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009104-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUCAS ULIWIAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009104-63.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Rafael Lucas Uliwiak em desfavor de Serasa 

Experian, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinado 

que a requerida exiba todos os dados da pontuação do autor, bem como 

retire o nome do autor de seus cadastros. Consta na inicial que o autor 

sempre honrou com os pagamentos de sua obrigação, possuindo 

financiamento e cartões de crédito, todavia, teve seu crédito recusado em 

mais de 05 (cinco) estabelecimentos. Aduz que a requerida possui um 
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sistema denominado “concentre scoring”, que realiza a análise de risco 

dos consumidores que pretendem efetuar uma compra em longo prazo, 

entre outros atos. Acrescenta que não é devedor, todavia, encontra-se 

prejudicado em razão da negativa de créditos nos estabelecimentos 

comerciais. Relata que contatou a parte requerida, para obter informações 

acerca dos parâmetros utilizados para a análise da negativa de seu 

crédito, contudo, houve negativa no fornecimento dos dados. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que teve negada a 

concessão de crédito em estabelecimentos comerciais e, ao contatar a 

requerida para averiguar as informações a respeito de seus dados e 

cadastro, obteve negativa quanto ao fornecimento das mesmas, razão 

pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinado que a requerida exiba todos os dados da pontuação do autor, 

bem como retire o nome do autor de seus cadastros. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, 

tendo em vista que o autor pretende a obtenção de informações acerca de 

dados existentes em seu nome, bem como que o mesmo estaria sendo 

prejudicado com a ausência de informações. Do mesmo modo, presente o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que a 

impossibilidade de concretizar compras em estabelecimentos comerciais 

em razão de dados apontados indevidamente em seu nome. Não se 

vislumbra o perigo de irreversibilidade da decisão. Diante do exposto, 

DEFIRO a tutela provisória e determino que a requerida, no prazo de 15 

(quinze) dias, exiba os dados e pontuação do autor em juízo, bem como 

retire o nome do autor de seus cadastros, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

19/06/2018, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente 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). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010521-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (REQUERENTE)

ANA VITORIA PINHO MALUF (REQUERENTE)

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REQUERENTE)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010521-51.2015.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA CAUTELAR formulada por José Charbel Malouf, Veronica 

Fatima Olavarria de Pinho Malouf, José Mikhael Malouf Neto e Ana Vitória 

Pinho Malouf em desfavor de Piran Sociedade de Fomento Mercantil Ltda. 

Informa que em 26 de abril de 2017, os Requerentes, na qualidade de 

devedores, se comprometeram em caráter irrevogável e irretratável a 

pagaram a empresa Requerida a importância de R$ 1.100.000,00 (um 

milhão e cem mil reais), cujo vencimento do valor confessado restou 

estabelecido para a data do dia 20 de abril de 2018. Junto com a obrigação 

de pagamento da quantia supra, os Requerentes também se 

responsabilizaram pelo pagamento de juros sobre o montante confessado, 

razão pela qual emitiram 13 (treze) cheques pré-datados, no valor de R$ 

16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) cada, todos da Caixa 

Econômica Federal, Agência 0016, Conta Corrente nº 01027710-5, que 

deveriam ser depositados pela empresa Requerida todo dia 20 (vinte) de 

cada mês, iniciando em 20 de maio de 2017 e finalizando em 20 de maio de 

2018. Somadas a essas duas obrigações, os requerentes ofereceram 

como garantia um imóvel de propriedade dos mesmos, descrito e 

caracterizado na matricula nº 65.955, do Cartório do 2º Oficio de 

Cuiabá/MT, Ed. Stephany, Rua B, esquina com a Rua A, nº 125, 

Loteamento São José, apartamento 11, entabulando, para tanto, um “ 

Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia em 29 de junho 

de 2017, foram notificados extrajudicialmente, pelo 2º Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Cuiabá para “fins de cumprimento das obrigações 

contratuais relat ivos aos encargos vencidos” que em 

06/06/2017corresponderia à R$ 1.298.000,00, sujeito, ainda, à atualização 

monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento, e também 

ao acréscimo dos encargos e parcelas que se vencerem neste período e 

as devidas despesas de cobrança e intimação no valor de R$ 8.404,10, 

dessa forma deveriam purgar o débito mencionado, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da 

propriedade do imóvel [dado em garantia de alienação fiduciária] em favor 

da Credora Fiduciária, PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. 

Os requerentes sustentam que, conforme já explanado nas razões 

constantes na Notificação nº 1022352-33.2017.8.11.0041 e na Ação 

Ordinária nº 1027800-84.2017.811.0041, não são devedores da quantia 

de R$ 1.298.000,00 que consta na notificação cartorária, mas sim, do que 

está previsto no instrumento particular de confissão de dívida entabulado 

entre as partes com garantia real. Dessa forma, considerando que há 

previsão expressa contida no termo de confissão de dívida que prevê o 

vencimento da dívida, para o dia 20.04.2018 no valor de R$ 1.100.000,00 

(um milhão e cem mil reais) e os requerentes não tem condições de 

efetuar o pagamento em uma única parcela, a fim de evitar uma execução 

de titulo extrajudicial e a com a expropriação do próprio bem dado em 

garantia, requer deferimento em caráter incidental e subsidiário a ação já 

proposta, o pagamento da dívida constante do instrumento particular de 

confissão de dívida, nos moldes do art. 916 do CPC, com o pagamento da 

parcela inicial de 30% (trinta por cento) no valor de R$ 330.000,00 

(trezentos e trinta mil reais) e o restante em 06 (seis) parcelas mensais, 
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consecutivas e corrigidas nos termos do art. 916 do CPC no valor de R$ 

128.333,33 (cento e vinte e oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e 

três centavos). Fundamento: A ação principal a esta vinculada 

(1027800-84.2017.811.0041), que discute o pagamento das parcelas 

vencidas e vincendas no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e 

quinhentos reais) referentes aos juros devidos pelos autores ao 

requerido, já deferiu, em sede de liminar, a suspensão do leilão do imóvel 

registrado na matrícula nº 65.955, com realização da 1ª praça na data de 

11/09/2017, às 16:00 horas, no pátio do Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, 

a suspensão da consolidação da propriedade averbada na matrícula nº 

65.955; e deferiu, ainda, a consignação em pagamento dos valores 

correspondentes às duas parcelas vencidas e o depósito judicial das 

demais vincendas, correspondentes aos meses de setembro/2017 a 

maio/2018. Na ação principal, busca a declaração de inadimplemento 

relativo (mora) por parte dos Requerentes, e, por consequência, 

determinar a definitiva suspensão do leilão judicial do imóvel registrado na 

Matrícula 65.955, no 2º Serviço Notarial e Registral da comarca de Cuiabá, 

e determinar, também, a anulação do ato jurídico de consolidação da 

propriedade, buscando a condenação dos requeridos ao pagamento de 

pernas e danos à restituição de todos os valores suportados pelos 

Requerentes em razão da recusa da Requerida em receber às parcelas 

por meio de depósito dos cheques que lhe foram entregues. O requerente 

consignou nos autos principais duas parcelas em 19 de setembro de 2017 

(ID 9942308), uma parcela em 28 de setembro de 2017 (ID 10081311), uma 

parcela em 26 de outubro de 2017 (ID 10459468), uma parcela paga em 21 

de novembro 2017 (ID 10974577), uma parcela em 04 de janeiro de 2018 

(ID 11273874), duas parcelas pagas em 23 de fevereiro de 2018 (ID 

11907684 e 11907690). Agora se discute o pagamento do valor principal 

do contrato de confissão de dívida, R$ 1.100.000,00. (um milhão e cem mil 

reais). Constata-se que a consignação de 30% (trinta por cento do valor) 

em nada prejudica o requerido, visto que se trata de valor incontroverso, 

pois o requerente informa que não possui o valor todo da dívida para 

pagamento imediato. Dessa forma, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifico que os documentos acostados indicam a 

probabilidade do direito do autor, pois evidenciam a dívida e a necessidade 

de pagamento. Há também urgência no pedido. Há perigo de dano, 

consistente em expropriação do próprio bem dado em garantia. Diante do 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência, 

autorizando a consignação imediata dos 30% (trinta por cento) do valor da 

divida, autorizando o seu levantamento pelo requerido após apresentação 

de dados, por ser valor incontroverso. No que concerne ao parcelamento 

do restante do débito, entendo necessária a oitiva da parte requerida. 

Designo audiência de justificação para o dia 25/05/2018, às 14:00 horas. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência. O prazo para contestação é de 

15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da realização da audiência 

ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007877-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUADALUPE AUXILIADORA LIMA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007877-38.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada por 

Guadalupe Auxiliadora Lima e Silva em desfavor de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostar aos autos laudo que demonstre a urgência do 

procedimento pleiteado, bem como acostar a negativa da parte requerida 

no fornecimento do mesmo, sob pena de indeferimento dos pedidos. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969622 Nr: 9158-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Henrique Lima - OAB/MS 

9.979 - OAB:, Dr. Paulo de Tarso Pegolo - OAB/MS 10.789 - OAB:, 

GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Thiago Augusto 

Gonçalves Bozelli - OAB/MS 49.334 - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os requeridos/apelados 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo autor/apelante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1135723 Nr: 25414-35.2016.811.0041

 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: EZIQUIEL DA ROCHA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar pessoalmente a parte 

autora para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse 

no feito, uma vez que, não compareceu a perícia médica agendada 

anteriormente.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961044 Nr: 5244-76.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR ALMEIDA ROSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 260, intimo a parte requerente para 

manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como apresentar 

a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088173 Nr: 5294-68.2016.811.0041
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA REGINA SILVA LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERNANDA MARTINS 

PEREIRA - OAB:12884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 31/33, intimo a parte requerente para 

manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como apresentar 

a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007454 Nr: 26516-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, em cumprimento 

à sentença retro, intimo a parte vencedora para manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo, no prazo 

de cinco dias.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958578 Nr: 4208-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME, MARCO AURÉLIO DA SILVA, 

MARISA MOCKER MARQUES, LOURDES OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:OAB/MT 8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/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, 17 de maio de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754164 Nr: 6128-13.2012.811.0041

 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: MVGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA MELHORANÇA BICALHO - 

OAB:179267/SP, RENATO BISSE CABRAL - OAB:9201/MT, RUSSIVELT 

PAES DA CUNHA - OAB:4.503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS, para devolução dos autos nº 6128-13.2012.811.0041, 

Protocolo 754164, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3252 Nr: 1037-69.1994.811.0041

 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: PGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFC, ALFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT, JOÃO FARIAS GOMES - OAB:2640

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ ADELAR DAL 

PISSOL, para devolução dos autos nº 1037-69.1994.811.0041, Protocolo 

3252, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269759 Nr: 1889-39.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YCS, LDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, KLEBER PINHO E SILVA - OAB:10735/MT, NPJ - AFIRMATIVO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER PINHO E SILVA - 

OAB:10735/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 1889-39.2007.811.0041, 

Protocolo 269759, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1149943 Nr: 31693-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASSIA PASCHOIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do decurso do lapso temporal pleiteado pela parte Exequente (fls. 

74), impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Exequente para, 

no prazo de cinco dias, manifestar nos autos, pleiteando o que entender 

de direito. Era o que me competia certificar. Danilo G. P. Duarte - Analista 

Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005220-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA BARATELA RODRIGUES (RÉU)

PAMELA DANIERY BATISTA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005220-026.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com 

Cobrança de Aluguéis ajuizada por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A em 
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desfavor de Andrea Baratela Rodrigues e Pamela Daniery Batista da Silva 

com pedido liminar para o imediato despejo da parte requerida do imóvel, 

em decorrência da falta de pagamento. Aduz a parte autora que firmou 

contrato de sublocação com a requerida, referente ao imóvel localizado na 

Avenida Carmindo de Campos, nº 3168, bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, 

pelo prazo de 38 (trinta e oito) meses, pelo valor atual mensal de R$ 

2.291,13 (dois mil duzentos e noventa e um reais e treze centavos). 

Acrescenta que a parte requerida não esta cumprindo com o contrato de 

locação, estando em mora com suas obrigações locatícias. Em razão dos 

fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinado o despejo da requerida diante da falta de pagamento. Vieram 

os autos conclusos. Fundamento: Para a concessão desocupação liminar, 

sem oitiva do locatário, o locador deve demonstrar cumulativamente: a 

falta de pagamento dos alugueis e encargos e que o contrato de locação 

não está garantido por umas das modalidades do artigo 37 da Lei de 

Locação (fiança, caução, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de 

quotas de fundo de investimento), devendo prestar uma caução 

equivalente a 03 meses de aluguel (art. 59, §1º). Com efeito, o contrato de 

locação acostado aos autos está desprovido de garantia, o que impõe a 

concessão da tutela de urgência para o despejo da parte contrária. Assim, 

uma vez presentes os requisitos necessários à tutela pretendida, DEFIRO 

a tutela de urgência, independentemente de audiência da parte contrária, 

mediante a apresentação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 

(três) meses de aluguel, no prazo de 05 dias, para desocupação do imóvel 

em 15 (quinze dias), sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final 

deste prazo. Formalizada a caução expeça-se mandado de intimação, 

desocupação e citação. Designo audiência de conciliação para o dia 

16/07/2018, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Poderá a parte requerida, no 

mesmo prazo da contestação, requerer a purgação da mora, conforme 

art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991, depositando judicialmente o valor descrito 

na inicial. Em caso de purgação da mora, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, de acordo com o que 

dispõe o art. 62, II, d, da Lei nº 8.245/1991. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Cumprida as determinações acima, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011249-92.2018.8.11.0041

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:

RESQUYA LUZIA ALVES FLEURY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011249-92.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 12.560,64; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: 

RESQUYA LUZIA ALVES FLEURY Vistos... Compulsando os autos, 

verifico a inexistência de planilha de débitos, o que impossibilita a 

comprovação do valor da causa. Desta forma, faculto ao autor para, no 

prazo de 15 dias, emendar a petição inicial acostando aos autos planilha 

de débitos atualizada, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 

8 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011268-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UALLAX MATOS VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011268-98.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 22.047,44; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: 

UALLAX MATOS VIEIRA Vistos... Compulsando os autos, verifico a 

inexistência de planilha de débitos, o que impossibilita a comprovação do 

valor da causa. Desta forma, faculto ao autor para, no prazo de 15 dias, 

emendar a petição inicial acostando aos autos planilha de débitos 

atualizada, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de maio 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010965-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONFIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010965-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CONFIA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: GUILHERME 

AUGUSTO MARTINS DA SILVA Vistos... Constato que a notificação da 

parte requerida se deu por meio de protesto realizado via edital (ID 

12895526), no entanto, conforme entendimento já pacificado pelos 

Tribunais pátrios, esta somente será admitida quando frustrada a 

notificação pessoal da parte devedora. Nesse sentido, a Jurisprudência 

do TJ-MG: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO - PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - IRREGULARIDADE - 

ENDEREÇO CONHECIDO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - 

NECESSIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - 

EXTINÇÃO DO FEITO. O que importa para a constituição em mora é a 

entrega da carta pelo Cartório de Títulos e Documentos e o recebimento do 

aviso no endereço do devedor, não se exigindo sua assinatura no referido 

AR. Contudo, se foi lançado protesto do título, por edital, sendo conhecido 

o endereço do devedor, não resta comprovada a efetiva constituição em 

mora do devedor, o que revela a ausência de preenchimento dos 

pressupostos de constituição válida do processo, sendo, desse modo, 

imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS 

PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a notificação 
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pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua entrega no 

endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 - A 

notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição em 

mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de notificação 

pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 10045130041945001 MG. 

Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 24/04/2014. Órgão 

Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da Publicação: 

09/05/2014). Desta feita, intimo o autor para, em 15 dias, emendar a 

petição inicial comprovando a constituição em mora da parte ré, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de maio de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005736-46.2018.8.11.0041

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:

TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005736-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TRANSBRASIL 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME Vistos... Em primeiro lugar 

verifico que o autor propôs ação de busca e apreensão contra “TERRA 

AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME”, entretanto figura no polo passivo do 

processo PJE pessoa jurídica com a seguinte nomenclatura: 

“TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME”, ambas 

possuem o mesmo CNPJ. Desta forma, intimo a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, prestar esclarecimentos a respeito de possível mudança na 

razão social da requerida. Verifico também que a notificação extrajudicial 

restou prejudicada, tendo em vista que a correspondência foi 

encaminhada para endereço diverso do contrato visto que neste consta o 

n.3125 e na carta n.230, que foram devolvidas com a informação 

“MUDOU-SE” e que a inicial não está acompanhada de planilha de débitos, 

o que impossibilita a comprovação do valor da causa. Desta feita, intimo a 

parte autora para, no mesmo prazo dito anteriormente, emendar a inicial, 

juntando documento que comprove a efetiva notificação da parte adversa 

e cópia atualizada da planilha de débitos, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007639-19.2018.8.11.0041

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:

MARCIONEI MOURA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007639-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCIONEI 

MOURA RODRIGUES Vistos... Da análise dos autos, verifico que a 

notificação extrajudicial de ID 12418514 restou prejudicada, posto que a 

mesma não pode se efetivar, em virtude de a correspondência ter sido 

devolvida com a informação “NÃO PROCURADO”. Foi feita então 

notificação por meio de instrumento de protesto via edital, contudo este só 

é admitido quando frustrada a notificação pessoal do devedor, portanto, 

não esgotados os meios para constituição em mora. Nesse sentido, a 

jurisprudência do TJ-MG: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - 

IRREGULARIDADE - ENDEREÇO CONHECIDO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO 

- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR 

DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO. O que importa para a constituição 

em mora é a entrega da carta pelo Cartório de Títulos e Documentos e o 

recebimento do aviso no endereço do devedor, não se exigindo sua 

assinatura no referido AR. Contudo, se foi lançado protesto do título, por 

edital, sendo conhecido o endereço do devedor, não resta comprovada a 

efetiva constituição em mora do devedor, o que revela a ausência de 

preenchimento dos pressupostos de constituição válida do processo, 

sendo, desse modo, imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: 

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 

REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a 

notificação pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua 

entrega no endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 

- A notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição 

em mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de 

notificação pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 

10045130041945001 MG. Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 

24/04/2014. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da 

Publicação: 09/05/2014). Desta feita, intimo o autor para, em 15 dias, 

emendar a petição inicial comprovando a constituição em mora da parte ré, 

sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de maio de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009560-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (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:

JOSE DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009560-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: JOSE DE JESUS Vistos... Compulsando os autos, 

verifico que o autor não recolheu/apresentou a guia de custas e taxas 

judiciais, portanto, intimo o requerente para efetuar o recolhimento da guia 

retro mencionada, no prazo de 15 dias, e/ou se for o caso comprovar o 

seu recolhimento, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de maio 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011459-46.2018.8.11.0041

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:

MANOEL DOS SANTOS E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011459-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MANOEL DOS SANTOS E 

SILVA Vistos... Da análise dos autos, constato que a notificação 

extrajudicial (ID 12956188) restou prejudicada, tendo em vista que a 

entrega não pode ser efetivada devido ao motivo “AUSENTE”. Verifico 

ainda que pretende o banco requerente, o recebimento de R$ 43.184,99, 

conforme planilha de débitos de ID 12956210, contudo atribuiu à causa o 

valor de R$ 8.488,79, atuando em evidente atentado a dignidade da justiça, 

posto ser de conhecimento comezinho, que em ações dessa natureza a 

pretensão patrimonial deve ser a somatória das parcelas vencidas e 

vincendas, sendo o caso de aplicação da regra do artigo 77 do CPC. Por 

fim, constato que o autor não recolheu/apresentou a guia de taxas e 
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custas judiciais. Desta feita, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a mora 

da parte adversa, atualizando o valor da causa e promovendo ao 

recolhimento da guia retro mencionada, tudo sob pena de extinção do 

feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012717-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012717-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EVA GOMES Vistos. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Constato ainda divergência entre a pretensão 

patrimonial e o valor da causa o que deve ser corrigido com recolhimento 

de custas complementares, sob pena de reconhecimento de atentado à 

dignidade da justiça, tendo em vista que nos casos como este pretende a 

parte receber parcelas vencidas e vincendas. CUIABÁ, 14 de maio de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012661-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO OAB - MT0002680A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO ZULLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012661-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CREDIVAL 

PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA REQUERIDO: 

ENIO ZULLI Vistos. Da análise dos autos, constata-se que a Carta 

Precatória não se encontra devidamente instruída, razão pela qual, intimo a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias instruir corretamente a missiva, 

salientando a necessidade de que a referida venha acompanhada, dentre 

outros, do instrumento do mandato conferido ao advogado, bem como da 

cópia integral do instrumento contratual que ensejou a interposição da 

ação, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC No mesmo prazo, 

deverá o requerente promover ao depósito de diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. 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. Em caso de inércia 

do exequente por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da 

CNGC. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009555-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIELTON DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009555-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PONTA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: EZIELTON DOS 

SANTOS Vistos. Deverá o requerente promover ao depósito de diligência, 

nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. 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. Em 

caso de inércia quanto a qualquer uma das determinações por mais de 30 

dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. Cumprido, 

expeçam-se mandados de intimação e demais atos ao endereço: - 

Avenida General Melo, 2.608, Campo Velho, CEP 78.065-290, nesta 

cidade. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010788-23.2018.8.11.0041

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:

ELLYN TIRLONI PIASSA (EXECUTADO)

CEZAR ROBERTO TIRLONI (EXECUTADO)

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010788-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: ELLYN TIRLONI PIASSA, ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR, 

CEZAR ROBERTO TIRLONI Vistos... Compulsando os autos, verifico que o 

autor não recolheu/apresentou a guia de taxas e custas judiciais, portanto, 

intimo o exequente para efetuar recolhimento da guia retro mencionada, no 

prazo de 15 dias, e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de maio de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010880-98.2018.8.11.0041

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:

WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

ELIANA APARECIDA DE CASTRO (EXECUTADO)

ANTONIO NUNES DE CASTRO JUNIOR (EXECUTADO)

NC ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010880-98.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: NC ALIMENTOS LTDA - ME, ANTONIO NUNES DE 

CASTRO JUNIOR, ELIANA APARECIDA DE CASTRO, WILSON CELSO 

TEIXEIRA JUNIOR Vistos... Citem-se os executados, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 

829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, observando a diligência já recolhida. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010975-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO VIEIRA JUNIOR OAB - DF47157 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

GRACIELE SIQUEIRA BOAVENTURA (EXECUTADO)

WILSON RODRIGUES BOAVENTURA (EXECUTADO)

HILTON AMARAL DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010975-31.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BRB BANCO DE 

BRASILIA SA EXECUTADO: UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS 

LTDA EIRELI - ME, WILSON RODRIGUES BOAVENTURA, GRACIELE 

SIQUEIRA BOAVENTURA, HILTON AMARAL DE SIQUEIRA Vistos... Intimo o 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. 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. Citem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010262-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA RIBEIRO SALVADOR BOND (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010262-56.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: JULIANA RIBEIRO SALVADOR BOND Vistos. Intimo a parte autora 

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). Conforme o disposto no art. 

701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se a requerida, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficarão a devedora dispensados do 

pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010292-91.2018.8.11.0041

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:

JACQUELINE ELIZABEL STOCCO SIA LEAO (RÉU)
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JOAO LEAO PINTO NETO (RÉU)

JOAO LEAO PINTO NETO & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010292-91.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: JOAO LEAO PINTO NETO & CIA LTDA - EPP, JOAO LEAO PINTO 

NETO, JACQUELINE ELIZABEL STOCCO SIA LEAO Vistos. Conforme o 

disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o 

juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa 

ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Observe-se o 

comprovante de pagamento de diligência de Id. 13009815. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de maio de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010295-46.2018.8.11.0041

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:

MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA (RÉU)

BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010295-46.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, 

MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA Vistos. Conforme o disposto no 

art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá 

a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Observe-se o 

comprovante de pagamento de diligência de Id. 12973567. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de maio de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011231-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011231-71.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS Vistos... 

Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, 

nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto 

de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça 

na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. APÓS O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO RETRO, 

proceda-se como abaixo segue: 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 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-o, na forma prevista no artigo 829 

do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade do executado 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020370-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIS PADILHA SOARES LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)
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CERTIDÃO 1 - Certifico que os embargos de declaração de ID 12678783 

foram opostos tempestivamente. 2 - Procedo à intimação da parte 

Requerida para contrarrazoar os embargos declaratórios de ID 12678783, 

no prazo legal. Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI 

KOZAN Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009498-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALEXANDRE DA SILVA RONDON (EXECUTADO)

PAULO ALEXANDRE DA SILVA RONDON - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 

17 de maio de 2018 CLAUDIO JUNIOR DE OLIVEIRA Técnico / Analista / 

Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021402-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MOISES DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1021402-24.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

Aos 16 de maio de 2018, às 17h30, estando presentes o M.M. Juiz de 

Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a parte autora 

acompanhado de seu advogado e o advogado da instituição financeira 

acompanhado de seu preposto. Aberta à audiência informam as partes a 

impossibilidade de acordo, bem como, a instituição financeira informa que 

já apresentou contestação, motivo pelo qual, sai o autor devidamente 

intimado do prazo legal para impugnação. Por fim, requerem o julgamento 

do feito na forma em que se encontra. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo 

Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito Ivoilson Ferreira Maia Ricardo Moises dos 

Santos Pereira Advogado da Parte Autora Parte Autora Jaffer Barbosa 

Schaphauser Antonio Ferreira dos Santos Advogado da Instituição 

Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021401-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARINA MARIA DE TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1021401-39.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

Aos 16 de maio de 2018, às 17h00, estando presentes o M.M. Juiz de 

Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a parte autora 

acompanhada de seu advogado e o advogado da instituição financeira 

acompanhado de preposto. Aberta à audiência informam as partes a 

impossibilidade de acordo. Informa a instituição financeira que já 

apresentou contestação, motivo pelo qual sai à autora devidamente 

intimada para impugnação. No mais, requerem o julgamento do feito na 

forma em que se encontra. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro 

Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito Ivoilson Ferreira Maia Cezarina Maria de Toledo Advogado da 

Parte Autora Parte Autora Jaffer Barbosa Schaphauser Antonio Ferreira 

dos Santos Advogado da Instituição Financeira Preposto da Instituição 

Financeira

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1017952-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ TERMO DE 

AUDIÊNCIA Autos PJE N° 1017952-73.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO COM 

PEDIDO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA Aos 16 de maio de 2018, às 

15h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira, a parte autora acompanhado de advogado e a advogada 

da instituição financeira acompanhada de preposto. Aberta à audiência 

informam as partes a impossibilidade de acordo, tendo em vista que o 

requerido alegou a ilegitimidade passiva, saindo o autor devidamente 

intimado para manifestar-se a respeito no prazo legal. Independentemente 

do fato acima alegam inexistir outras provas a serem produzidas. Concedo 

o prazo de 5 dias a instituição financeira para juntada de carta de 

preposição e substabelecimento. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo 
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Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito Iran da Cunha Gomes da Silva Cezar da Costa Silva 

Advogado da Parte Autora Parte Autora Tamiris Batista Angelo da Silva 

Antonio Ferreira dos Santos Advogada da Instituição Financeira Preposto 

da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009192-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009192-38.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DERCI FATIMA DE 

SOUZA BONASSI REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., 

BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 1009192-38.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMSO CONSIGNADOS C/C PEDIDO 

DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS COBRADOS ALÉM DA 

MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% Aos 16 de maio de 2018, às 14h30, 

estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada 

de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza, a advogada do Banco do Brasil acompanhada de preposto, a 

advogada do Banco Pan acompanhada de preposto, o advogado do 

Banco Daycoval acompanhado de preposto e a advogada do Banco Itaú 

também acompanhada de preposto. Aberta à audiência constato a 

ausência da parte autora, razão pela qual aplico-lhe a multa de 2% do 

valor da causa em favor do Estado. A autora saiu intimada para declinar o 

endereço do Banco Itaú BMG e Bonsucesso, no entanto quedou-se inerte. 

Se faz presente neste ato o Banco Itaú BMG, razão pela qual tenho como 

falta de interesse da autora quanto ao Banco Bonsucesso e desta feita 

extingo a ação quanto ao referido banco, procedendo as devidas 

anotações. Sai o Banco Itaú BMG devidamente intimado para apresentar 

contestação, com esta nos autos intime a autora para impugnação das 

contestações apresentadas. Por parte das instituições financeiras 

inexistem outras provas a serem produzidas. Concedo ao Banco Pan o 

prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento e aos Bancos 

Daycoval e Itaú BMG, o mesmo prazo, para juntada de substabelecimento 

e carta de preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Riberio 

Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito Rafaela Galeski Belo Rodrigo Pereira Pais Advogada do Banco 

do Brasil Preposto do Banco do Brasil Eveline Guerra da Silva Lier Santos 

de Oliveira Advogada do Banco Pan Preposto do Banco Pan Alexandre 

Iaquinto Mateus Fabrio Rodrigues Mateus Advogado do Banco Daycoval 

Preposto do Banco Daycoval Tamiris Batista Angelo da Silva Antonio 

Ferreira dos Santos Advogada do Banco Itaú BMG Preposto do Banco Itaú 

BMG

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033711-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (AUTOR)

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994/B (ADVOGADO)

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033711-77.2017.8.11.0041. AUTOR: REGIONAL COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA, GERALDO ALUIZIO GUIMARAES RÉU: BANCO SAFRA 

S-A TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1033711-77.2017.8.11.0041 – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, INAUDITA ALTERA PARS Aos 

16 de maio de 2018, às 16h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o advogado da parte 

autora e advogada da instituição financeira acompanhada de preposto. 

Aberta à audiência informam as partes a impossibilidade de acordo, bem 

como informam os autores que foi deferida a sua recuperação judicial. Sai 

a instituição financeira devidamente intimada do prazo legal para 

apresentar contestação. Com essa nos autos intimem-se os autores para 

impugnação. Por parte dos autores aduzem a necessidade de prova 

pericial e testemunhal. No mais, saem os autores devidamente intimados 

para comprovar a alegada recuperação judicial. Concedo a instituição 

financeira o prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento e carta de 

preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Jose Diogo Dutra Filho Advogado da Parte Autora Tenielle Pereira 

Fontes Luanna Meurer Oliveira Advogada da Instituição Financeira 

Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1013347-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013347-84.2017.8.11.0041. AUTOR: FRANCISCO DAS 

CHAGAS DE ARAUJO DO NASCIMENTO RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Na petição de ID 11372680 o requerente 

informa que procedeu a quitação do contrato objeto do litígio, razão pela 

qual, pleiteia pela extinção da ação sem resolução do mérito. No entanto, 

verifica-se no ID 6682789 contestação oferecida pela ré. Desta feita, 

intimo a parte requerida para, em 15 dias manifestar sua concordância 

com a extinção da ação, nos termos do artigo 485, § 4º, sob pena de 

concordância tácita. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 14 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 459232 Nr: 28898-68.2010.811.0041

 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): FALCÃO ESCOLTAS E ASSESSORIA DE 

CARGAS EXCELENTES LTDA - ME, IVO DIAS DA SILVA

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

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT
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 Vistos, etc.

Sem razão para manutenção deste apensado à execução, portanto, 

desapense.

Ante o requerimento de fls.78, intimo o devedor para solver as custas e 

honorários advocatícios sob pena de inclusão da multa de 10%, no prazo 

de 15 dias.

Empós, transcorrido, intime-se o credor para manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1033238 Nr: 38227-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA REVERDITO VIVEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA REVERDITO VIVEIROS 

- OAB:5.683-MT

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de bloqueio dos ativos financeiros 

do(s) executado(s), via BACENJUD, conforme se vê às fls. 59.

Pois bem,

 É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que o ARRESTO/PENHORA on line é a principal 

modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual 

não se pode negá-la ao exequente.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015. Verifico 

do extrato em anexo que o referido procedimento restou inexitoso.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1169483 Nr: 39942-74.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA REVERDITO VIVEIROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA REVERDITO VIVEIROS - 

OAB:5.683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, vê-se dos autos que os fatos narrados não comprovam 

a hipossuficiência momentânea da Embargante para que faça jus ao 

pagamento das custas ao final do processo, senão vejamos:

 Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível.

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria 

certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela 

secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição.

§ 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, antes do 

arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação.

Com efeito, insta consignar que, em consonância com o artigo 413 do 

Decreto-Lei n.º 2.129/86, Seção II, há previsão de Isenção da Taxa 

Judiciária para determinadas ações, senão vejamos:

Art. 413 - São isentos da Taxa Judiciaria:

(...)XVII - nos embargos à execução; (...)

Assim, ante a isenção quanto a cobrança de Taxa Judiciária in casu, o 

Embargante deverá recolher apenas as custas judiciais (cuja guia deverá 

ser impressa no sítio do e. TJMT – www.tjmt.jus.br).

Posto isso, sendo que o ônus da prova cabe a quem alega, INTIMO a 

Embargante para, no prazo de 15 dias, comprovar o preenchimento dos 

pressupostos aptos à sua concessão e/ou comprovar o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento liminar dos Embargos.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826714 Nr: 32627-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIRIA GOUVEIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos pelo HSBC Bank Brasil 

S/A, em face da sentença extintiva de fls.53, considerando que houve 

presunção de pagamento, sem requerimento do réu e a intimação do 

credor pessoalmente.

É o relatório necessário.

Confusa a situação ora apresentada.

Digo isso, pois, homologado o acordo às fls.45, foi determinada a 

suspensão da ação até 15/05/2017.

Transcorrido o prazo o Banco foi intimado para informar seu cumprimento, 

requerendo às fls.50, prazo de 20 dias para tal informação em 16/10/2017, 

motivo do despacho de fls.53 em 14/03/2018, extinguindo o feito nos 

termos do artigo 924, II do CPC.

Ademais, não há de se falar em intimação da parte adversa já que não 

integrou a lide, bem como, a intimação pessoal, pois, não se trata de 

extinção por abandono.

Se tudo isso não bastasse, dos argumentos dos declaratórios, sequer 

informou que o acordo não foi cumprido, para juízo de retratação.

Diante do exposto, REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 801494 Nr: 7926-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos por Fernando Dias 

Ferreira, em face de a sentença de fls.990/91v, na qual não houve 

apreciação quanto a perda do objeto diante da apreensão do bem e venda 

para terceiro.

O Embargado manteve-se inerte.

É o relatório necessário.
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Inexiste omissão, tendo em vista que a apreensão do bem e venda à 

terceiro são efeitos da ação de busca e apreensão, salientando, que essa 

é apenas uma fase do processo, já que existindo débito em aberto, ainda, 

deverá suportar esse ônus.

Ademais, a sentença tratou do caso em tela, ao aduzir que pleitos dessa 

natureza deverão se solucionados em liquidação de sentença, quando 

poderá ser apurado o valor da venda e da dívida, apesar de ter pago 9 

das 48 parcelas devidas.

Desta feita inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, 

motivo pelo qual REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado e em nada requerendo, arquivem-se com as 

anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 153072 Nr: 7119-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA ANTUNES GONÇALVES, ARMADOR ATAÍDE 

GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT, Thays Karla Maciel Costa - OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Ante a expedição do Ofício n. 286/2018-1ªV.E.D.B., fls. 633 dos autos 

código 153072, bem como, tendo em vista o contido no despacho de fls. 

100 dos autos código 40018, datado de 10 de abril de 2018, procedo a 

intimação da patrona dos Exequentes, sra. RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES, OAB/MT 4.683, PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, RETIRAR 

AS DUAS VIAS DO OFÍCIO, MEDIANTE RECIBO NO DOCUMENTO DE FLS. 

633, E COMPROVAR O PROTOCOLO DOS EXPEDIENTES NO MESMO 

PRAZO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1141372 Nr: 28006-52.2016.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA, PAULO CESAR RAMOS FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624/MT, JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16289/A, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - 

OAB:16.445/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração firmados pelo HSBC Bank Brasil 

S/A em face de a sentença de fls.137/141v, aduzindo ser esta 

contraditória, ante a possibilidade de capitalização mensal de juros.

Os Embargados preferiram o silêncio.

É o relatório necessário.

Da simples análise do contrato em comento denota-se que a capitalização 

foi firmada no caso de inadimplência na cláusula 62 às fls.22v, portanto, 

sem amparo os reclamos do Embargante.

Desta feita, REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado e em nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1022494 Nr: 33154-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS, 

LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS - EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos pela Exequente em face 

de a sentença extintiva de fls.77/77v, aduzindo que antes da sentença 

esteve nos autos requerendo sua continuidade, com expedição de novo 

edital, conforme cópia de fls.83.

É o relatório necessário.

A interlocutória de fls.61/62 de 03/04/2017 determinou a citação via edital, 

expedido às fls.66, sendo intimado para retirá-lo em 03/05/2017, no 

entanto, não cumpriu, sendo portanto, aplicada a portaria n.01/2017/GAB 

que nos casos de abandono seja o autor intimado via DJE e AR para 

proceder sob pena de extinção, no entanto, às fls.69 - 05/05/2017 e fls.74 

de 05/10/2017, fez letra morta do comando judicial, apesar das intimações 

via DJE e AR de fls.75. de 2017, vindo o feito conclusos em 02/03/2018 e 

a sentença lançada em 06/04/2018.

Apesar de somente agora se encontra na contracapa dos autos a petição 

protocolada em 13/03/2018 prot. 262907, esta somente serve para 

configurar ainda mais o abandono da ação, pois, requer a expedição de 

novo edital, sendo que a Agência sequer retirou àquele, não havendo, 

motivação para sua efetivação.

Desta feita, não retirado o edital de fls.66 de 03/05/2017 e requerido a 

expedição de novo, sem qualquer fundamento, inexiste razão para alterar 

o resultado da lide.

Assim, REJEITO os declaratórios.

JUNTE-SE a petição que se encontra na contracapa dos autos 

prot.262907.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1089467 Nr: 5972-83.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON JERONIMO DO CARMO FILHO, MAISA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCO DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808/MT, EVAN CORREA 

DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - 

OAB:17.401/MT, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UFMT - OAB:

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração interposto por Newton Jeronimo do 

Carmo Filho em face de a sentença de fls.88/91v, aduzindo ser essa 

omissa quanto a nulidade de cláusula abusiva que deve ser analisada 

independentemente de ação autônoma e/ou reconvenção.

A Embargada alegou a intemplestividade e no mérito sua rejeição.

É o relatório necessário.

Quanto a tempestividade a sentença foi lançada em 06/02/2018, 

disponibilizada em 09/02/2018 e os Embargos protocolados em 

28/02/2018, portanto, fora do prazo legal do artigo 1023 do CPC que fixa-o 

em 05 dias da intimação do ato, portanto, DELE NÃO CONHEÇO.

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 836431 Nr: 41425-47.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ARMANDO 

FERNANDES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos pelo HSBC Bank Brasil 
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S/A em face de a sentença de fls.51/53, alegando que o decisum 

primeiramente afirma que o banco demonstrou o motivo do valor indicado 

no feito executivo e logo em seguida não demonstrou a taxa cambial 

utilizada, acatando, inclusive a tese de excesso de execução.

A Embargada em suas contrarrazões protestou pela sua rejeição ante a 

inexistência dos motivos do artigo 1022 do CPC.

É o relatório necessário.

Após releitura da sentença, tenho que esta foi clara ao dizer o porque do 

julgamento parcialmente procedente, diante da ausência de melhores 

informações do credor ao devedor, inclusive o uso de correções não 

contratadas, portanto, os declaratórios em análise não demonstram 

contradição mas a nítida intenção de rediscutir matéria por não concordar 

com o resultado, posto que diz que não lhe ficou claro os motivos de sua 

parcial procedência.

Assim, no entender deste magistrado, inexiste contradição, omissão, 

obscuridade e/ou erro material, mas sim, cunho protelatório nos Embargos, 

motivo pelo qual REJEITO-OS.

Transitada em julgado e nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71405 Nr: 2102-31.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A & C ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA, IRIS 

EUSTÁQUIO DE CAMARGO, JOSÉ PERES PARRA, CARLOS HUMBERTO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT

 Vistos etc...

Não obstante o pleito de fls. 253/255, verifica-se que a parte exequente 

não cumpriu com exatidão o contido às fls. 244.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias manifestar 

expressamente seu desinteresse na chácara nº 17, Loteamento Parque 

Humaitá II, Distrito Coxipó da Ponte, de propriedade de José Peres Parra 

(penhorado e avaliado às fls. 48), sob pena de extinção do feito por 

manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, concluso para extinção, 

sendo desnecessária nova intimação pessoal do Banco, ante o AR de fls. 

269.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 93394 Nr: 4843-73.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON FERNANDO WALTRICK BRANCO, 

ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, MÁRCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

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

OAB:3056/MT

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

OAB:MT 11.572

 Vistos, etc.

 Em atenção à informação trazida pelo Banco às fls. 493, NÃO CONHEÇO 

do pleito de fls. 488.

No mais, tendo em vista a petição pendente de juntada no Juízo de Campo 

Novo dos Parecis/MT (extrato da missiva em anexo), aguarde-se o 

decurso do prazo e demais diligências naquele juízo.

Tudo cumprido e com o retorno da missiva, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008908-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 8 9 0 8 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAFAEL DE 

OLIVEIRA COTRIM DIAS Vistos... Inicialmente devo salientar que consta na 

planilha parcelas em aberto de 40\72 com parcelas de R$508,09 porém foi 

dado à causa o valor de R$4.196,56 e será esse o montante para purga 

da mora e quitação do contrato. Tenho que o contrato acostado preenche 

os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos 

moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar 

basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão 

vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN 

GOL, placa: QBO-9013 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 
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fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 12957198. 

Indefiro o pedido de anotação de trâmite de segredo de justiça por não se 

encontrarem preenchidos os requisitos do art. 189 do CPC/2015. Por ora 

indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria de 

Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 14 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002324-44.2017.8.11.0041

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)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR ARANTES BENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002324-44.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VICTOR ARANTES 

BENTO Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição (ID. 

12495407), JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação Busca e Apreensão, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito concernente 

à baixa nos restritivos em nome do requerido oriundos desta demanda, 

bem como de expedição de ofício ao Detran/MT para desbloqueio do bem, 

haja vista a inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a 

renúncia ao prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de maio de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019048-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019048-26.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: DORIVAL DA MATA Vistos. Conforme determina 

o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição (ID. 8773297), JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao 

requerimento de baixa de bloqueio via Sistema Renajud, faço constar que 

não há determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 14 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004512-10.2017.8.11.0041

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)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GEOVANNE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004512-10.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO GEOVANNE DA 

SILVA Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição (ID. 

9545494), JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido oriundos desta 

demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT para 

desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Ante a renúncia de prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de maio de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023587-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA COIADO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026625-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020016-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVA PEREIRA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022642-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

(AUTOR)

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 317.745.046-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020192-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MARQUES LEITE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (RÉU)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (RÉU)

VALDIR RUELIS (RÉU)

OBED RUELIS (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012948-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035291-45.2017.8.11.0041

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:

PAULO CESAR SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014318-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009636-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI AZEVEDO ARECO (REQUERIDO)

 

Deverão as Partes manifestar sobre o cálculo da contadoria, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023965-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLJAX BATERIAS LTDA - ME (RÉU)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (RÉU)

LAERCIO CALGARO (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020102-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032868-15.2017.8.11.0041

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:

LEOSMAR BRITO DE CARVALHO (RÉU)

LEOSMAR BRITO DE CARVALHO EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019085-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNION AGRO LTDA - ME (RÉU)

MARLON CRISTIANO BUSS (RÉU)

ADIR FREO (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035161-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037160-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024106-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BORTOLOTO E CIA LTDA - ME (RÉU)

ROBERTO BORTOLOTO (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032813-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REIS ROCHA & PEREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora juntar o comprovante de pagamento de 

recolhimento da guia de diligência do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1133995 Nr: 24647-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA FERNANDA EUBANK GOMES ME, 

CARLA FERNANDA EUBANCK GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANÁ CHRISTINA EUBANK 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora acostar os documentos 

de fl. 238, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 38336 Nr: 307-48.2000.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRA LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, REALSI ROBERTO CITADELLA - OAB:47925/SP

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 115 de 385



 NOTA À PARTE REQUERIDA: Deverá a parte requerida se manifestar 

sobre o Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002632-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO FLAVIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 15 dias sobre a 

contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000806-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Certifico que, após diligências realizadas, nao foi possível proceder o 

cumprimento da ordem judicial, tendo em vista, a insuficiência de 

endereço; faço a devolução do mandado, afim de que a parte autora, 

atualize nos autos, endereço do requerido, de forma completa, afim de que 

se possa realizar novas diligências. ADILSON CEZAR DA SILVA - Oficial 

de justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001205-14.2018.8.11.0041

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:

JOAO VICTOR NEVES BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que em cumprimento ao Mandado de Busca e 

Apreensao e Citação, me dirigi ao endereço rua 235, bairro Tijucal, 

Cuiaba-MT e ali estando NAO FOI POSSIVEL PROCEDER A BUSCA E 

APREENSAO DO VEICULO E A CITAÇAO do requerido JOAO VITOR 

NEVES BARBOSA, em virtude de não localizar a residencia de n: 35, 

conforme indica no mandado. Esclareço ainda que nesta rua tem várias 

quadras e o mandado não consta a quadra, motivos pelos quais faço a 

devolução do mandada para os devidos fins. CUIABÁ/MT, 2 de maio de 

2018. ZENILDA FERREIRA SANTANA BIAVA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001817-49.2018.8.11.0041

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:

LEOVALDO SORIANO AMORIM NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação 3VEDB mandado Processo pje 1001817-49.2018.8.11.0041 

Certidão Negativa CERTIFICO que em cumprimento ao respeitável mandado 

extraído dos autos acima identificados, NÃO FOI POSSÍVEL proceder a 

busca e apreensão objeto do mandado por estar em gozo de licença 

médica. Pelo exposto, devolvo o mandado para a secretaria da vara para 

devidas providências. O referido é verdade e dou fé. Cuiabá, 13 de Abril 

de 2018. ______________________________ Thais Soares Coelho 

Lourenço Oficial de Justiça Matricula 31477 SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002507-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZILENE NICE SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação CERTIFICO que, em cumprimento ao respeitável Mandado de 

CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITAÇÃO/PJE, extraído dos Autos da Ação 

de Busca e Apreensão, sob nº. 1002507–78.2018.8.11.0041, do 

Excelentíssimo Senhor Doutor JORGE IAFELICE DOS SANTOS – 

Meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Especializada em Direito 

Bancário – Comarca de Cuiabá/MT; proposta pela Parte Autora/Requerente 

Banco Gmac S/A em desfavor de Luzilene Nice Silva; com intuito de 

localizar a Parte Requerida, bem como, o bem, Objeto da Ação, no 

endereço constante no Mandado; com as cautelas de estilo e, por volta 

das 11 (onze) horas do dia 15 do corrente mês, estive no local; e, lá, com 

a autorização dos vizinhos do Apartamento 304, Sra. Geslaine e Sr. 

Marlon, adentrei o ambiente do prédio e, depois de bater na porta do 

Apartamento 303, por várias vezes e não ser atendido por ninguém; o 

referido casal informaram que conhece o seu vizinho, que é o Sr. Walter, 

policial, dono de uma Eco Sport Prata, que reside sozinho; disseram que 

não conhece e que nunca ouviram falar da Parte Ré. Posto isto e diante 

dos fatos acima narrados, impossibilitando, dessa forma, a localização da 

supramencionada Parte Ré/Requerida; e, também, do veículo, Objeto da 

Ação, para o efetivo cumprimento da Finalidade do Mandado; faço a 

devida DEVOLUÇÃO desta Ordem Judicial à Secretaria, para as 

providências que se fizerem necessárias. O referido é verdade e dou fé. 

Cuiabá, 16 de março de 2.018. MAURÍCIO SILVA SANTOS Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005792-79.2018.8.11.0041

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:

JULIO CESAR PINHEIRO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, em cumprimento ao respeitável mandado, 

expedido pelo(a) Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, extraído da Ação de Busca e 

Apreensão, Processo n.º 1005792-79.2018.8.11.0041, dirigi-me na data 

09.04.2018 ao endereço fornecido no mandado (com a correção de que o 

bairro correto é Jardim Mariana e não Novo Colorado), onde fica localizado 

o Edifício Absoluto. E, lá estando, por volta das 14h20min, fui atendido pelo 

porteiro, que se identificou como Paulo. Este interfonou no apartamento 

indicado no mandado, todavia, disse que ninguém o atendeu. A partir disto 

encerrei a diligência. E, tendo em vista que a parte autora só realizou o 
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depósito de uma diligência e até o momento não houve autorização para 

proceder a outras tentativas de buscas, bem como estando o prazo de 

devolução do mandado esgotado, faço a devolução do mesmo para os 

devidos fins que o caso requerer. O referido é verdade e dou fé. 

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018. __________________________ AMAURI 

JOSÉ ELIAS Oficial de Justiça/Mat. n.º 25929

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005810-03.2018.8.11.0041

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:

THAYELLEN MORAES DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que após cumprimento da liminar, não foi possível proceder à 

CITAÇÃO da devedora THAYELLEN MORAES DA COSTA, em face da 

mesma não mnais residir no endereço constante do mandado e veículo foi 

apreendido com o SR JOSÉ FRANCISCO, que ainda informou que a 

devedora está residindo no Município de SORRISO/MT. O referido é 

verdade e dou fé. CUIABÁ/MT, 8 de maio de 2018. GEZICA PEREIRA 

RAMOS DE OLIVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036983-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1036983-79.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

2.100,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[BANCÁRIOS, ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA ELENA DE CASTRO Parte Ré: REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. CUIABÁ , 17 de 

maio de 2018. Atenciosamente, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028726-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA 10 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025274-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA REIS DE MATOS AZAMBUJA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA CERTIDÃO NEGATIVA - Em cumprimento ao mandado extraído 

dos autos 1025274-47.2016.8.11.0041 - PJE, no endereço indicado, fui 

atendido pela atual proprietária Sra. Mari, declara desconhecer a pessoa 

de Julia Reis de Matos Azambuja. Destarte, por não haver localizado a 

requerida e consequentemente o bem objeto do mandado, devolvo o 

mandado ao Cartório para os devidos fins. Campoamor Velasques - Oficial 

de Justiça CUIABÁ/MT, 25 de abril de 2018. SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003455-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE BENEVIDES DE MIRANDA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação CERTIFICO que, dirigi-me no dia 24-4-2018, às 10horas, até a 

Rua R, n. 15, no bairro 1º de Março, onde NÃO FOI POSSÍVEL APREENDER 

o veículo, por não tê-lo localizado. CUIABÁ/MT, 7 de maio de 2018. 

CLEOMAR CRISTINA DALEXANDRE Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024005-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PARREIRA SARAIVA (RÉU)

KLEBER DOS SANTOS MAGALHAES (RÉU)

ELIANE DE ALENCAR SILVA MAGALHAES (RÉU)

MARCELO DE ALENCAR SILVA (RÉU)

MK COMERCIO DE CALHAS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1024005-07.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

60.692,52; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: MK COMERCIO DE CALHAS LTDA 

- EPP, KLEBER DOS SANTOS MAGALHAES, ELIANE DE ALENCAR SILVA 

MAGALHAES, MARCELO DE ALENCAR SILVA, VANESSA PARREIRA 

SARAIVA Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, 

no prazo legal, manifestar acerca da correspondência devolvida. CUIABÁ 

, 19 de abril de 2018. Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 
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Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023641-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT (RÉU)

GGPNET ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

GRACYELLA ROBERTA GAIOTTI SCHMIDT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1023641-35.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

132.260,22; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: GGPNET ASSESSORIA E 

INFORMATICA LTDA - ME, PAULO ROBERTO SCHMIDT, GRACYELLA 

ROBERTA GAIOTTI SCHMIDT Certifico que, nesta data faço a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da correspondência 

devolvida. CUIABÁ , 19 de abril de 2018. Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004730-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DIAVAN NETO (EMBARGANTE)

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN (EMBARGANTE)

MARTA CAETANO DIAVAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1004730-04.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: MARTA CAETANO 

DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Trata-se de embargos à 

execução opostos por MARTA CAETANO DIAVAN e Outros em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, em que os Embargantes pleiteiam a concessão 

dos benefícios da assistência Judiciaria Gratuita. Neste sentido, a Lei 

Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), dirime que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei 

(art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Ab initio, tratam-se de 

agricultores, com capacidade sócio econômica para contraírem 

empréstimo bancário no valor de R$ 439.745,28 (quatrocentos e trinta e 

nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) e 

oferecerem em garantia à execução de título extrajudicial, um bem móvel 

com valor de R$ 980.000,00 – novecentos e oitenta mil reais (ID. 

11957898). Diante da própria natureza da causa e a capacidade 

econômica dos Embargantes, e, sobretudo por não comprovarem a 

impossibilidade de arcarem com as custas e taxa judiciais apesar da 

alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita postulada. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Custa processual é espécie de Tributo e 

sua incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro 

sobrando, como quer fazer crer o Autor ao pretender a gratuidade. Temos 

observado, com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche 

de pedidos de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com 

flagrante má fé, até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma 

profissão de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de 

alto padrão ou de classe média desta Urbe, o que na prática, 

desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e 

desvalidos da sorte. Esse inchaço da assistência judiciária tem levado à 

superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos 

Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de 

Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente 

pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos 

processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma 

consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles 

que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos 

tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando formulado o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no curso do 

processo, é imprescindível que haja a comprovação da condição de 

beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 

1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 281.430 MG, Rel Min 

MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). Sublinhamos para 

destaque. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado 

pelos Embargantes e, nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, outorgo-lhes 

o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa judiciais, sob 

pena de imediato cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, 
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certifique-se a tempestividade destes embargos, associem-se aos autos 

da execução de título extrajudicial n.º1025408-75.2017.8.11.0041 e 

intime-se o Embargado à manifestação em quinze (15) dias, notadamente a 

respeito do bem ofertado em garantia. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 

de março de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014328-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO SALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

VANDERLEY CORREA DE MORAES (RÉU)

A. SALVES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que diligenciei no endereço informado, no dia 25 de 

abril de 2018, às 09h40, ali DEIXEI DE CITAR as partes requeridas A. 

Salves de Oliveira ME, Vanderley Correa de Moraes e Alexandre Salves 

de Oliveira pelo seguinte: na rua informada - Nossa Senhora Aparecida, 

bairro Chácara dos Pinheiros - não há casa de número 67. Percorri toda 

extensão da referida rua, por duas vezes, todavia não logrei êxito em 

encontrar referida residência. Indaguei moradores da região sobre o 

paradeiro das requeridas, entretanto ninguém soube informar o paradeiro 

delas. Requer seja intimada parte autora para que dê maiores detalhes do 

local onde possa ser encontrado os requeridos. Fica este oficial à 

disposição para ulteriores diligências. Devolvo para providências. 

CUIABÁ/MT, 5 de maio de 2018. LUCAS GABRIEL GOMES PEIXOTO Oficial 

de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015373-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA EMIKO FUJISAWA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1015373-89.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

5.289,94; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[Alienação 

Fiduciária]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: ELIZA EMIKO 

FUJISAWA Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora 

no prazo de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. CUIABÁ , 19 de abril de 2018. Atenciosamente. 

DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016184-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. ALBINO PRUDENCIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO (EXECUTADO)

DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1016184-49.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

260.475,53; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: C. ALBINO PRUDENCIO & CIA LTDA - ME, CLAUDEIR ALBINO 

PRUDENCIO, DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO Certifico que, 

nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ , 20 de abril de 2018. Atenciosamente. 

DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016101-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR MORAES COUTINHO (EXECUTADO)

AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL AMAZONIA EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1016101-33.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

530.599,71; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL AMAZONIA EIRELI, 

VALDENIR MORAES COUTINHO Certifico que, nesta faço a intimação da 

parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. CUIABÁ , 20 de abril de 2018. 

Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017693-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TITO LIVIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1017693-15.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

12.338,35; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

TITO LIVIO DA SILVA Certifico que, nesta faço a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça. CUIABÁ , 20 de abril de 2018. 

Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016055-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1016055-44.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

24.010,19; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS, Alienação Fiduciária]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS SICREDI LTDA Parte Ré: EXECUTADO: INEZ RIBEIRO DA 

SILVA Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça. CUIABÁ , 24 de abril de 2018. Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016817-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE SERVICOS DE CALHAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017740-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DOS SANTOS PATRICIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017867-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T.A.DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018484-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018731-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018879-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019873-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N C SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020233-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIR RODRIGUES LEITE (EXECUTADO)

ADEILDO LUIS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 386637 Nr: 22308-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

TIAGO BARROS ASSIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625

 Autos nº 22308-12.2009.811.0041 – ID: 386637

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido do Credor e determino nova tentativa de penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$341.649,73 (indicado a – fl. 71).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o Credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de maio de 2018

 José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 858983 Nr: 890-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAISO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, 

MARCIMINA CELESTINO LOPES SINIGALIA, JULIANA SINIGALIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 890-42.2014.811.0041 – ID: 858983

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferência na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$40.036,63 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 07).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 446408 Nr: 20737-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORMIWAL CERINO NUNES E SILVA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 20737-69.2010.811.0041 – ID: 446408

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferência na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$89.417,65 (demonstrativo de 

cálculo – fls. 79-81).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 464634 Nr: 32473-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMINE ARQUITETURA, ILUMINAÇÃO E 

INTERIORES LTDA, ANDRÉ ANTONIO CLEMENTE

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

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 32473-84.2010.811.0041 – ID: 464634

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferência na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$182.147,91 (demonstrativo 

de cálculo – fls. 76-78).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 JUIZ DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 121 de 385



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 142502 Nr: 27149-60.2003.811.0041

 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): JAMIL CÂNDIDO ROSA JÚNIOR, RITA DE 

CASSIA NINCE ROSA

 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:

 Autos nº 27149-60.2003.811.0041 – ID: 142502

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$13.714,95 (indicado a – fls. 196-197).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de maio de 2018

 José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 758481 Nr: 10731-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. DE ARAÚJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10731-32.2012.811.0041 – ID: 758481

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferência na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$ 90.309,62 (demonstrativo 

de cálculo – fl. 08).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 144807 Nr: 1106-52.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCELL DE BARROS TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1106-52.2004.811.0041 – ID: 144807

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido do Credor e determino nova tentativa de penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$4.757,32 (indicado a – fls. 89-90).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o Credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018

 José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 112368 Nr: 3427-41.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA, MARÇAL YUKIO NAKATA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

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

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Autos nº 3427-41.1996.811.0041 – ID. 112368

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 21.637,70 (demonstrativo de 

cálculo – fl.180).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 443050 Nr: 18860-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCIMENTO E ARRUDA LTDA, LUIZ DE 

ARRUDA JUNIOR, MARIA DAS DORES PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 18860-94.2010.811.0041 – ID. 443050

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 88.152,28 (demonstrativo de 

cálculo – fls.146-152).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14154 Nr: 11963-36.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RONDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 Autos nº 11963-36.1999.811.0041 – ID: 14154

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$30.656,39 (indicado a – fls. 100-101).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 701252 Nr: 35873-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 Autos nº 35873-09.2010.811.0041 – ID. 701252

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 29.687,97 (demonstrativo de 

cálculo – fl.244).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 864232 Nr: 4997-32.2014.811.0041

 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): MRM COMERCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES, MÁRCIA REGINA MADEIROS, MARCELO BOTELHO 

MERTHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT, JOAO CARLOS VAZ CURVO - OAB:MT4715

 Autos nº 4997-32.2014.811.0041 – ID. 864232

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 2.000,00 (demonstrativo de 

cálculo – fl.270).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 
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preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 247267 Nr: 14882-51.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DE ABREU SOUSA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERCEM - COOP. DE ECON. E CRÉD. 

MÚTUO DOS EMPREGADOS - ENERGIA ELETRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ABREU SOUZA 

CASTRO - OAB:10.656 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:12347

 Autos 14882-51.2006.811.0041 – ID: 247267

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$3.706,72 (indicado a – fl. 176).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 455372 Nr: 26577-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE AQUINO MIRANDA

 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:

 Autos nº 26577-60.2010.811.0041 – ID: 455372

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$223.622,63 (indicado a – fl. 63).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 730131 Nr: 26160-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO RIBEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 26160-73.20111.0041 – ID: 730131

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO

 Vistos.

Analisando o feito constata-se que o Devedor ainda não foi citado. 

Portanto, considerando que não foram esgotados todos os meios de 

tentativa de citação do executado e que o arresto online é uma medida 

excepcional, indefiro o pedido de fl. 98.

 Ressalto ainda que existem outros meios de pesquisas por endereços, 

para localização do Executado, nos sistemas de consultas conveniados 

com o Poder Judiciário (Infojud e Renajud).

 Intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a citação do Devedor 

como determina o art. 246, do CPC.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte Exequente adotar as providências necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 855844 Nr: 58230-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inoportuno o pedido de restrição do veículo que já foi apreendido e 

entregue a autora (fl. 38).

 Embora regularmente citado, o Requerido não constituiu advogado na 

fase de conhecimento, logo, a intimação na fase de cumprimento de 

sentença deve acontecer por carta, nos moldes do art. 513, §2º, II, do 

CPC.

Intime-se a Devedora LETICIA RODRIGUES DA SILVA para pagar o valor 

referente aos honorários advocatícios no valor de R$2.403,93, indicado 

pelo credor em 20/10/2014 (fl. 50), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara 

na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 

523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
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próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 909012 Nr: 36156-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A MT

 Vistos.

Considerando que o executado foi regularmente intimado, mas não 

cumpriu voluntariamente a obrigação de pagar os valores da condenação 

dos honorários advocatícios defiro o pedido do credor e determino a 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$4.719,07 

(demonstrativo de calculo – fl. 152).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 No tocante a obrigação de fazer imposta na sentença que ora se 

executa, nos termos do § 1º, do art. 536 do CPC, fixo multa diária no valor 

de R$1.000,00, para o caso de o Banco Executado não cumprir o 

comando posto na sentença (restituição do veículo), a contar a partir do 

decurso do prazo da intimação deste decisum.

Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 744194 Nr: 41216-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA SILVA

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

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 41216-49.2011.811.0041 – ID. 744194

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 43.988,15(demonstrativo de 

cálculo – fl.110).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1059105 Nr: 50561-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 50561-97.2015.811.0041 – ID. 1059105

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 32.181,31 (demonstrativo de 

cálculo – fl.65).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 949192 Nr: 59819-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO RAMOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/MT

 Autos nº 59819-68.2014.811.0041 – ID. 949192

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 280.673,35 (demonstrativo de 

cálculo – fl.100).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).
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 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796348 Nr: 2691-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONT LIGHT PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - 

ME, WELLINGTON COSTA BAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887

 Autos nº 2691-27.2013.811.0041 – ID. 796348

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 115.494,23 (demonstrativo de 

cálculo – fl.96).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 772661 Nr: 25775-91.2012.811.0041

 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): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA, IVONE FERMINO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Autos nº 25775-91.2012.811.0041 – ID. 772661

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 557.800,95 (demonstrativo de 

cálculo – fl.187).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1088979 Nr: 5692-15.2016.811.0041

 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: MARIA HELENA SOARES DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.Analisando detidamente os autos conclui-se que as questões de 

fato e de direito sobre as quais versam o feito estão totalmente 

demonstradas pelos documentos que o instruem, logo, a demanda pode 

ser julgada no estado em que se encontra. Afinal é dever do juiz que, ao 

constatar a desnecessidade a produção de outras provas quando já 

houver elementos suficientes para formar seu convencimento, passar ao 

julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do 

CPC.Ressalte-se que ao Judiciário cumpre velar pela prestação 

jurisdicional efetiva e útil. Para tanto, o órgão judicial deve intervir 

ativamente no processo, fazendo uso efetivo do poder que lhe é atribuído 

pelo art. 370 do CPC. Portanto, de acordo com o princípio da persuasão 

racional, se o magistrado entende que estão reunidos os meios de prova 

indispensáveis para que julgue com segurança, não é obrigado a exercer 

o seu poder instrutório. (...) Diante destas considerações, na hipótese 

entendo desnecessária a produção de prova testemunhal, devendo o 

processo ser julgado no estado em que se encontra razão pela qual 

determino que os autos permaneçam conclusos para sentença.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 773694 Nr: 26856-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFOREST PNEUS LTDA, FRANCISCA 

HELENA FERNANDES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$359.741,42 (demonstrativo 

de calculo – fl. 137).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1072740 Nr: 56512-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei nº 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 e do 

bem objeto da lide defiro o pedido do Autor para determinar que o presente 

feito seja processado como EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, a fim 

de executar o valor de R$22.410,03 (demonstrativo de debito - fls. 65-66).

 Nesse sentido a melhor jurisprudência: “AGRAVO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO APREENDIDO E RÉU 

NÃO CITADO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 264 e 294 DO CPC*, ALÉM 

DOS ARTS. 4º e 5º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO PROVIDO. É 

cabível a conversão de busca e apreensão em execução de título 

extrajudicial, uma vez que o veículo não foi apreendido e o réu ainda não 

foi citado. Ademais, os artigos 4º e 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, amparam 

a pretensão do credor, ora agravante, especialmente após a alteração 

promovida pela Lei nº 13.043 de 13 de novembro de 2014.” (TJSP, Agravo 

de Instrumento nº 21078340920158260000 SP, 31ª Câmara de Direito 

Privado, rel. Des. Adilson de Araújo, julgado em 16/06/2015). *No NCPC, 

art. 329.

Promova a conversão do tipo do processo para EXECUÇÃO na capa dos 

autos e no sistema APOLO.

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 mandado de citação e demais ato 

executórios, caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação do Executado.

 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.: 353724 Nr: 24252-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSITA DE ALMEIDA GUARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 Autos nº 24252-83.2008.811.0041 – ID. 353724

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 18.867,80 (demonstrativo de 

cálculo – fl.170).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 950921 Nr: 306-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA DE CARVALHO LIMA ME, ANA 

LUCIA DE CARVALHO, JOSE VOLNEI KESTRY

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

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que nas pesquisas realizadas foram encontrados endereços 

diferentes daqueles que constam dos autos e que foram expedidos 

mandados, de modo que deve esgotar os meios de tentativa de citação 

antes de usar a medida excepcional e citação por edital.

 Assim EXPEÇA-SE A CITAÇÃO (via postal) para os endereços de fls. 

55-57.

 Restando infrutífera a citação via postal, somente no caso de não se 

realizar a citação, desde já fica deferida a CITAÇÃO POR EDITAL, 

devendo a Secretaria ordenar a síntese da inicial, 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 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1124139 Nr: 20512-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 20512-39.2016.811.0041 – ID. 1124139

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 49.000,73 (demonstrativo de 

cálculo – fl.56).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 127 de 385



penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1162540 Nr: 36974-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO ARRUDA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que nas pesquisas realizadas foi encontrado endereço diferente 

daqueles que constam dos autos e que foram expedidos mandados, de 

modo que deve esgotar os meios de tentativa de citação antes de usar a 

medida excepcional e citação por edital.

 Assim EXPEÇA-SE A CITAÇÃO (via postal) para o endereço de fl. 53.

 Restando infrutífera a citação via postal, somente no caso de não se 

realizar a citação, desde já fica deferida a CITAÇÃO POR EDITAL, 

devendo a Secretaria ordenar a síntese da inicial, 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 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778460 Nr: 31864-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO ME, 

SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 31864-33.2012.811.0041 – ID. 778460

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 129.313.67 (demonstrativo de 

cálculo – fl.58).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 866048 Nr: 6413-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLAUDETE LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte Credora para, no prazo de dez (10) dias, manifestar 

acerca do depósito de fl. 55v.

 Havendo saldo devedor, no mesmo prazo assinalado, o Exequente 

apresente demonstrativo discriminado e atualizado do credito (art. 524, do 

CPC).

 Juntada a planilha do débito, intime-se a parte Devedora para pagar a 

quantia indicada pelo Credor, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser 

consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na 

aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, 

§ 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 398027 Nr: 31484-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YVAN MIRAGLIA MOURA, SANDRA REGINA 

QUATTI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT

 Vistos.

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de veículo discriminado no 

espelho anexo, para ser cumprido no endereço que o Credor indicar.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 733851 Nr: 30110-90.2011.811.0041

 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: SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM DOUGLAS MONTEIRO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Vistos.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento do valor pactuado pelas Partes 

no Acordo de fl. 103, com a correção utilizada pela Conta Única, com 

transferência para a conta bancaria indicada a fl. 136.

 Em seguida, ARQUIVE-SE.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1062532 Nr: 52141-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE CORREA DE OLIVEIRA - EI, RUTE 

CORREA DE OLIVEIRA, BEANICE MARIA VIANA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Autos nº 52141-65.2015.811.0041 – ID. 1062532

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 34.300,00 (demonstrativo de 

cálculo – fl.72).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 905915 Nr: 34180-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERSATIL CONSTRUTORA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA-ME, MARCO ANTÔNIO DEVILLART AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 34180-48.2014.811.0041 – ID: 905915

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO

Vistos.

Analisando o feito constata-se que os devedores ainda não foram citados, 

mesmo apesar de ter ocorrido pesquisas por endereços nos sistemas de 

consultas conveniados com o Poder Judiciário (Infojud e Renajud) às fls. 

87-90, entretanto indefiro o pedido de fls.100-102, uma vez que existem 

outros meios para citação dos Executados.

 Intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a citação do 

Executado como determina o art. 246, do CPC.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providências necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 245189 Nr: 13268-11.2006.811.0041

 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): JOÃO GOMES DA SILVA COMERCIO-ME, 

JOÃO GOMES DA SILVA

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

OAB:3056/MT

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

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 13268-11.2006.811.0041 – ID: 245189

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DESPACHO

Vistos.

Intime-se o Credor para, em quinze (15) dias, esclarecer a divergência dos 

dois (02) cálculos apresentados.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 741560 Nr: 38376-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DE SOUZA NENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Almeida - 

OAB:OAB/RS - 43.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 38376-66.2011.811.0041 – ID. 741560

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 153.185,26 (demonstrativo de 

cálculo – fls.130-131).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 92438 Nr: 11022-81.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORREA DA COSTA E RODRIGUES LTDA., JOSÉ 

WILSON RODRIGUES, SUZANA CORREA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Autos nº 11022-81.2002.811.0041 – ID. 92438
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 13.515,67 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 433).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378474 Nr: 555-29.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO GABRIEL

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:5445/MT

 Autos nº 555-29.1991.811.0041 – ID. 378474

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 178.215,73 (demonstrativo de 

cálculo – fl.93).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 18769 Nr: 13503-51.2001.811.0041

 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): JORGE ROBERTO DE OLIVEIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A G. QUEIROZ - 

OAB:DEF. PUBLICO

 Autos nº 13503-51.2001.811.0041 – ID: 18769

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DESPACHO

 Vistos.

 Ad cautelam, antes de analisar o pedido de fls. 314/315, intime-se a parte 

Executada por meio de seu Curador Especial acerca da publicação do 

Edital de intimação (fls. 303-310).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 235024 Nr: 4197-82.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS TIJUCAL 

LTDA, MUCIO ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor (fl. 210) em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 738570 Nr: 35149-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULT - MARCAS REPRESENTAÇÃO LTDA, 

EMILIO ETGETON JUNIOR, IRIS ETGETON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor (fl. 131) em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1003282 Nr: 24842-16.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: EVPDA, ANA MARIA DE OLIVEIRA PAULINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 DESPACHO

Vistos.

Nos termos do art. 178, ll, do CPC, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação acerca do pedido da parte Requerente (fl. 151).

Após, retornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 839496 Nr: 44020-19.2013.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SALUSTIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA - 

OAB:10.921/MT

 DESPACHO

Vistos.

Considerando manifestação da Requerente na fl. 202, expeça-se o alvará 

judicial conforme já solicitado a fl. 195.

Após, arquive-se em definitivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401042 Nr: 33505-61.2009.811.0041

 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): EVANGELA REGINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor (fl. 93) em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 968613 Nr: 8556-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGAS RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8556-60.2015.811.0041 – ID. 968613

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$2.622,65 (demonstrativo de 

cálculo – fl.49).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 294796 Nr: 11841-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPAGRO - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Autos nº 11841-42.2007.811.0041 – ID. 294796

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 362.965,38 (demonstrativo de 

cálculo – fl.179).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 821800 Nr: 27988-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA MACHADO ME, EDILEUZA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 Autos nº 27988-36.2013.811.0041 – ID. 821800

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$179.078,68 (demonstrativo de 

cálculo – fl.252).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 955021 Nr: 2617-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOUR COMPANY IMPORTADORA E 

EXPORTADORA, HIROMI MIYAZAWA SAWAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2617-020.2015.811.0041 – ID. 955021

EXECUÇÃO DE TÍTULO DE EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 180.001,14 (demonstrativo de 

cálculo – fl.64).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 411762 Nr: 1590-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE DE PROENÇA COSTA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1590-57.2010.811.0041 – ID. 411762

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 45.615,552 (demonstrativo de 

cálculo – fls.71-73).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 4 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 882930 Nr: 18501-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME, 

OSVALDO GONÇALVES JUNIOR, SILVIA REGINA DE MELO GONÇALVES

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL em que o Exequente 

informa o pagamento integral da obrigação pelo Executado solicitando, 

consequentemente, a extinção do feito (fls.96/97).

Diante disso nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a presente 

Execução.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 459507 Nr: 29047-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA GOMES MARSHALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MS 12179A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:30246-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis 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 (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 716363 Nr: 10276-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUXURY E MODAS COMÉRCIO DE ROUPAS 

LTDA ME, ANTONIO DONIZETI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis 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 (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 867320 Nr: 7428-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REND CARD ASSESSORIA DE CREDITO LTDA, 

ANDREA CRISTINA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em cinco (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1140160 Nr: 27430-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUINHOS TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 95, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço do executado por meio do Sistema 

INFOJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação da parte Executada.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação da parte Executada, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1079847 Nr: 1431-07.2016.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO NONATO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de 

O. MATOS - OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Em relação ao pedido retro, informo ao Exequente que as pesquisas 

solicitadas aos órgãos conveniados já foram realizadas (fls. 33/34).

Em cinco (5) dias, o Autor promova o regular processamento do feito a fim 

de efetivar a citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 777370 Nr: 30731-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DAVI BORSATTI - ME, BRUNO DAVI 

BORSATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Em relação ao pedido retro, informo ao Exequente que as pesquisas 

solicitadas aos órgãos conveniados já foram realizadas (fls. 88/91).

Em cinco (5) dias, o Autor promova o regular processamento do feito a fim 

de efetivar a citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1044952 Nr: 43879-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. P. COMERCIO LTDA ME, LUIZ 

BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12090-MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.
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Em relação ao pedido retro, informo ao Exequente que as pesquisas 

solicitadas aos órgãos conveniados já foram realizadas (fls. 50/52).

Em cinco (5) dias, o Autor promova o regular processamento do feito a fim 

de efetivar a citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811100 Nr: 17600-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O

 (...)Desta forma, DEFIRO o pedido da Executada RODOMAR 

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA E OUTROS (FLS. 100/104) e da 

terceira ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (fls. 128/139) e 

DETERMINO a liberação dos veículos: PLACA OAQ 9340, e PLACA NPL 

7654, tendo em vista que demonstraram a referida garantia dos mesmos 

em contratos de alienação fiduciária.Com relação ao postulado pelo 

Co-Devedor MÁRCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA (fls. 141/145), 

intime-se este para comprovar nos autos a garantia de alienação fiduciária 

dos bens que postula a baixa da restrição, em quinze (15) 

dias.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1013405 Nr: 28991-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARCIO BASTOS OKADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis 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 (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 757955 Nr: 10166-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO 

PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA PRATA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

COMERCIO LTDA ME, IVAN PIMENTEL FRANCISCO

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis 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 (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1015630 Nr: 29998-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LOPES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em cinco (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 828402 Nr: 34256-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Em relação ao pedido retro, informo ao Exequente que as pesquisas 

solicitadas aos órgãos conveniados já foram realizadas (fls. 63/64).

Em cinco (5) dias, o Autor promova o regular processamento do feito a fim 

de efetivar a citação da Executada, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 729831 Nr: 25853-22.2011.811.0041

 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): NELSON PARUCCI, MARCIA BARBOSA

 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:

 DECISÃO
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 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis 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 (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 391872 Nr: 27185-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em cinco (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 31811 Nr: 7077-23.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volkswagen Leasing S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA BICUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA 

SOUZA - OAB:6653-MT, MANOEL OURIVES FILHO - OAB:641/MT, 

ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis 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 (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 965157 Nr: 7003-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂNDIDO BARBOSA ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: caroline amorim de sá - 

OAB:19579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:OAB/SP 248.970, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:89.457/SP

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA em que efetuada a penhora de 

valores a fls. 208/209, não houve impugnação pelo Executado – certidão a 

fl. 209.

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 do valor penhorado conforme 

petição de fls. 258.

Custas finais pelo Executado.

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.: 918671 Nr: 42511-19.2014.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL GRANT IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME, MAURICIO JANUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN FABIA RAK MAMUS - 

OAB:34842

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis 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 (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 226496 Nr: 33802-10.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: maria da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754, VINICIUS MANOEL - OAB:318862/SP

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor 

manifestar-se em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

 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.

No que diz respeito ao pedido do Exequente para que seja realizada 
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consulta junto a ANOREG, indefiro o pleito pois a diligência pode ser 

realizada pela própria parte, bastando que entre em contato com a 

Associação e custeie as despesas da pesquisa.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 716020 Nr: 10053-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIA MARIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS LTDA, LELIS FONSECA SILVA, FERNANDA MIRANDA 

SALGUEIRO

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

OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis 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 (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795224 Nr: 1554-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MIASHIRO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis 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 (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 379684 Nr: 15490-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACHECO E MENDONÇA PACHECO LTDA EPP

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

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos fl. 86, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio do Sistema 

INFOJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796460 Nr: 2808-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR BIASIN DE MORAES - ME, JOSIMAR 

BIASIN DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requeridos fl. 95, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio dos 

Sistemas INFOJUD E RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751544 Nr: 3300-44.2012.811.0041

 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): HOLOS ENGENHARIA LTDA, IRINEU TEODULO 

DA SILVA NETO, HEBE CRISTINA ALVES DAS NEVES, JOSÉ GONÇALVES 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requeridos fl. 95, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio do Sistema 

RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 968344 Nr: 8442-24.2015.811.0041

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTO INTEGRADA COMERCIO 

ORTODONTICOS LTDA ME, FRANCISCO ROBERTO DA SILVA, AURINEIDE 

DE SOUZA NOGUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos fls. 85/86, razão pela qual determino a prévia requisição 

de informações acerca dos endereços dos executados por meio dos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação Executados, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 289414 Nr: 9941-24.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA VEIGA BERTAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERODONTO - COOPERATIVA DE 

CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis 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 (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1129105 Nr: 22648-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NEVES DE ARRUDA, FERNANDO 

NEVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em cinco (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 756170 Nr: 8253-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI RONDON DE ARRUDA ME, LUCINEI 

RONDON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO M. S. GARCIA - 

OAB:OAB/MT 10.136

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em cinco (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 814727 Nr: 21186-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR JOSÉ DO CARMO CABRAL JUNIOR 

COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:18.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em cinco (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 792384 Nr: 46479-28.2012.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUSCIA CANHETE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO
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 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis 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 (15) 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.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 348611 Nr: 18718-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MATIZ SCHEIR, LISANDRE 

RACHEWSKI SCHEIR

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

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1590-57.2010.811.0041 – ID. 348611

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Preliminarmente ao pedido do Exequente de proceder com a penhora no 

rosto dos autos indicado a fl. 59, passo a analisar a priori a solicitação de 

fls. 74-75, promovendo a tentativa de BACENJUD nos autos em trâmite 

nesta Vara.

Desse modo, o disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em 

espécie, em deposito ou aplicação em instituição financeira como 

preferencia na ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e 

determino a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$ 185.725,30 

(demonstrativo de cálculo – fl. 75).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 8 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005660-56.2017.8.11.0041

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:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1005660-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK 

S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO 

Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 8765791), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 17 de julho de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001821-23.2017.8.11.0041

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:

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a petição (datada em 05/02/2018) encartada 

aos autos requer de dilação de prazo (20 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu há um determinado tempo, impulsiono os autos para expedição 

de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028345-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000630-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR DE SOUZA (EXECUTADO)

GOL COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1016029-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DOS SANTOS BARROS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016029-12.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JANAINA DOS SANTOS BARROS DE ARRUDA Despacho 

Vistos etc. Intime-se o patrono do requerente para cumprir o item II da 

decisão junto ao ID 9842754, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 17 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 837540 Nr: 42339-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE ALIMENTOS FIA JOANA 

LTDA-EPP, URSULA SILVA AGUNIA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 239817 Nr: 8563-67.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ELTON ALAVER BARROSO - OAB:34050/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMELINDO C. NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:98044-SP, SÉRGIO BAPTISTA DA SILVA - 

OAB:4236/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a resposta da Conta ùnica que informa que os valores 

vinculados aos autos já foram levantados pelo ALVARÁ 17506/2007 

expedido em 08/08/2007, bem como não constar quaisquer valores 

pendentes de levantamento vinculados a estes autos, e ainda conter nos 

autos a sentença proferida às fls 97/98 e certidão de trânsito em julgado 

de fls 100 expedida em 02/12/2013, portanto findada a prestação 

jurisdicional: impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de encaminhar os autos ao arquivo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 861295 Nr: 2754-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO FERREIRA DE ALENCAR

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o termo de penhora e certidão a fim de providenciar as devidas 

averbações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773448 Nr: 26604-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, EDMILSON GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778459 Nr: 31863-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. G. DA SILVA CAVALCANTE ME, CELIA 

MARIA GOMES DA SILVA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-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, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1012772-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDETE DE ANACLETO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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. 

1012772-42.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Edete 

Anacleto da Silva ingressou com Ação de Consignação em Pagamento em 

face de Banco Pan S/A. Afirma a requerente que firmou com o requerido 

um contrato de financiamento para aquisição de um veículo, no valor de R$ 

18.000,00, com abatimento de R$ 7.000,00, e o saldo de R$ 11.000,00 a 

ser pago em 48 parcelas de R$ 437,93. Que o requerido se negou a 

receber o valor de duas parcelas do contrato, achando por bem realizar a 

consignação em juízo. Assim, em sede de tutela antecipada, requer seja 

autorizada a consignação em juízo das duas parcelas, a inversão do ônus 

da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 
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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. Neste 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). Pelo exposto em sua petição inicial, por se tratar tão somente 

de ação de consignação em pagamento, defiro o pedido da requerente 

para depósito em juízo, entretanto, condicionado ao depósito de todas as 

parcelas em atraso até a data do efetivo depósito. Assim, intime-se a 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consigne em juízo tal 

valor. Por se tratar de prestações periódicas, uma vez consignada a 

primeira parcela, poderá o autor continuar a consignar as que forem 

vencendo sucessivamente, desde que o faça mediante expedição de guia 

mensal da secretaria até o quinto dia útil após a data aprazada para o 

vencimento da parcela. Após, cite-se o requerido para levantar a 

importância depositada ou oferecer contestação, no prazo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 16 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013186-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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. 

1013186-40.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 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. II – 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). III – 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. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 16 de 

maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032259-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE OAB - MT21439/O (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES OAB - MT19486/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032259-32.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Diante 

das manifestações do requerente acerca do descumprimento da liminar, 

torno estável a decisão de ID 10382637, consoante caput do artigo 304 do 

CPC, que concedeu a tutela antecipada, e determino a intimação do 

requerido, novamente, para que suspenda IMEDIATAMENTE os descontos 

em folha de pagamento ou conta corrente do requerente, das parcelas no 

valor de R$ 1.794,93, posto que divergente do que informa em sua 

contestação de ID 11138248, página 14. Os demais pleitos de devolução 

de valores e aplicação da multa, deixo para apreciação quando do 

julgamento do feito, pois se confundem com o mérito. II – Manifeste-se o 

requerente sobre a contestação e documentos, ID’s 11138248, 11138252, 

11138254, 11138258, 11138261 e 11138273, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 16 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006224-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAQUIM DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006224-98.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Osvaldo 

Joaquim dos Santos ingressou com Ação para Declarar a Nulidade 

Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e Antecipação de 

Tutela em face de Banco BMG S/A. Afirma o requerente que é funcionário 

público municipal, e no mês de novembro/2011 realizou junto ao requerido 

um empréstimo consignado, lhe sendo creditada a quantia de R$ 730,80 
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em 11/11/2011, porém nunca recebeu a sua via do contrato, solicitando o 

prazo do contrato de 36 meses. Junto ao Procon constatou que não se 

tratava de empréstimo consignado e sim de cartão de crédito, tendo pago 

76 parcelas de R$ 45,10, constando ainda débito em aberto. Aduz que não 

contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de 

pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Defiro a emenda à 

inicial de ID’s 12457154 e 12457159. 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). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos 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. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 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, 16 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008461-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA CINTIA LEITE RODES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008461-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ANGELICA CINTIA LEITE RODES 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 

juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente 

o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e 

o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo CHEVROLET/ CLASSIC LS, Ano Fabricação/Modelo 

2011/2011, Chassi 9BGSU19F0BB270901, RENAVAM 00283897848, Placa 

EUL-72105, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente 

para que deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

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. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 17 de maio 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008977-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

THAINA TELES AFONSO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008977-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: THAINA TELES AFONSO DE 

CARVALHO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, 

com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 
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demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo CHEVROLET/ SPIN 1.8 AT LT, 

Ano Fabricação/Modelo 2013/2013, Chassi 9BGJB75Z0DB272917, 

RENAVAM 0055783880, Placa FKK-6403, Cor BRANCA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. 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. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 17 de maio 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019122-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 9 1 2 2 - 1 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCO 

ANTONIO DE AQUINO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda 

à inicial. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.4, 

Ano Fabricação/Modelo 2013/2014, Chassi 9BD196272E2195171, 

RENAVAM 587990970, Placa FLR-1116, Cor PRATA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. 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. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 17 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032562-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE & GRIGOLETO AUTO ESCOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032562-46.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Andrade Grigoleto Auto Escola Ltda, no entanto requereu 

desistência do feito no ID 10371082. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a 

cargo do requerente. Deixo de acolher o pedido de baixa de restrição junto 

ao RENAJUD, posto que não houve nenhuma determinação anterior deste 

juízo determinando a inclusão de restrição judicial perante ao DETRAN. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 16 de 

maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020871-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON SILVA DELGADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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. 

1020871-69.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Wilton Silva Delgado 

propôs Ação Ordinária de Readequação e Restituição de Valores Pagos 

Indevidamente c/c Pedido de Liminar em face Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pleiteando, em suma, a revisão do contrato. 

Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Em decisão de ID 4173992 o juízo 

determinou a emenda à inicial, devendo o requerente adequar sua 

exordial, conforme preconiza os artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do 

CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, sob pena de indeferimento da inicial 

Devidamente intimado o requerente, não mais se manifestou nos autos, 

consoante certidão de ID 12327776 Logo, em virtude do não cumprimento 

da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos os 

documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão 

ser arcadas pelo requerente, no entanto, obrigação esta que ficará 

suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 

da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 16 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006700-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS 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. 

1006700-39.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de SB Comércio de Cereais 

Ltda, no entanto requereu desistência do feito junto aos ID’s 12444665 e 

12492618, porém não comprovou o pagamento das custas inicias de 

distribuição, consoante decisão de ID 12367704. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas processuais e 

eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 16 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005020-19.2018.8.11.0041

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:

MARIA GLORIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005020-19.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco RCI Brasil S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Maria Glória da Silva, no 

entanto requereu desistência do feito junto ao ID 12471552. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante 

a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 16 de 

maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013221-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PINHEIRO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/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. 

1013221-97.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Maria Pinheiro de Souza 

propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de 

Contrato c/c Pedidos de Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar 

em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A – Olé Consignado, no 

entanto requereu desistência do feito em ID 13225397. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas processuais ficarão a 

cargo da requerente. Pagamento que ficará suspenso pelos benefícios da 

justiça gratuita que aqui lhe concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 16 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 719687 Nr: 10785-32.2011.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Ante o exposto:a)Indefiro o pedido do Sindicato dos Médicos do Estado 

de Mato Grosso de ingresso na lide, na condição de litisconsórcio (...) 

ativo;b)Defiro a produção de prova oral, postulada pelo Ministério Público, 

por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13 de agosto de 2018, às 14h; c)Determino que o Ministério Público, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas (Art. 450 do 

CPC). As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual deverão 

ser intimadas, nos moldes do disciplinado no inciso IV do §4º do art. 455 

do CPC, com a advertência de que o não comparecimento à audiência de 

instrução e julgamento, sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pela despesa do adiamento (art. 455, §5º, do CPC);d)No caso 

de testemunha servidor público ou militar, expeça-se o necessário, de 

acordo com o inciso III do §4º do art. 455 do CPC;e)Deverá a(o) Senhor(a) 

Gestor(a), pelo menos 15 (quinze) dias antes da audiência, examinar o 

processo a fim de verificar se todas as providências para a sua 

realização foram tomada, fazendo-se a conclusão dos autos, se for o 

caso. Esta diligência será certificada nos autos, nos termos do art. 338 da 

CNGC;Expeça-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1145529 Nr: 29883-27.2016.811.0041

 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, LUIZ JACARANDÁ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Aparecido Turin - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - 

OAB:PROC., ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:OAB/MT 

6.576, GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS, PATRYCK DE ARAUJO 

AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo que 

concedeu a estabilidade excepcional ao requerido Luiz Jacarandá Filho 

(Ato 1.287/01); bem como todos os reenquadramentos e progressões 

posteriores, vantagens derivadas, que beneficiaram o requerido 

indevidamente e ilegalmente, em especial o Ato nº. 112/05 que o 

enquadrou no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT. 

Condeno o requerido Luiz Jacarandá Filho ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato 

Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são 

isentas. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois 

incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele 
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vencedor ou vencido. Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato 

Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na 

pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, interrompam o pagamento ao requerido Luiz Jacarandá Filho, de 

qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente do Ato n.º 

1.287/01, que o estabilizou no serviço público, sob pena de incidirem, 

pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as 

anotações necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra 

sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao 

representante do Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 236450 Nr: 5488-20.2006.811.0041

 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 PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, NASSER OKDE, GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO 

LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - 

OAB:OAB/SP 314946, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5768, ÁLVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - OAB:DF. 

44.588, AMIR SAUL AMIDEN - OAB:MT 20927/O, ANA CAROLINA LEÃO 

OSORIO - OAB:DF. 41.800, ANA PAULA DUMONT DE OLIVEIRA - 

OAB:DF/47.286, ARTHUR FERNANDES BERNARDO NOBRE - OAB:DF. 

45.318, BRENA GUIMARAES COSTA - OAB:ro. 6.520, CAMILA TORRES 

DE BRITO - OAB:DF. 44.868, CAROLINE SCANDELARI RAUPP - 

OAB:46.106, DANIEL AMANCIO DUARTE - OAB:OAB/DF 1599/E, DANIEL 

NASCIMENTO GOMES - OAB:356.650, DANILO LEMOS LOLI - 

OAB:15.234/E, FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - OAB:DF/41.229, 

FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:OAB/DF 14065/E, FELIPE 

NOBREGA ROCHA - OAB:286.551/SP, FERNANDA FAURE - 

OAB:DF/49.193, FREDERICO FONSECA - OAB:, GABRIEL FELIPE 

GUIMARAES - OAB:DF/50.453, GABRIELA CASTELO BRANCO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:15.345/E, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016/SP, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:OABMT/18.662, 

GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:DF. 42.990, HADERLANN 

CHAVES CARDOSO - OAB:DF/50.456, HELENA VASCONCELOS DE 

LARA RESENDE - OAB:40887, HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - 

OAB:11113/E, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - 

OAB:35075/DF, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, 

JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JOÃO 

VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURELIO 

ZAMAR TAQUES - OAB:4700/O, KAIO MARCELLUS OLIVEIRA PEREIRA 

- OAB:OAB/DF 35.080, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - 

OAB:36.082/DF, Leila Viana Lopes - OAB:6307-B, LUCAS DE ARAUJO 

DUARTE - OAB:14.888/E, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - 

OAB:38.651/SP, LUIS ERNANI - OAB:, LUISA VILLAR DE QUEIROZ 

MILANI - OAB:15.103/E, MARIA REGINA BENEVIDES DIAS - 

OAB:39.688/DF, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, 

MUDROVITSCH ADVOGADOS - OAB:2037/12, PAULO CÉSAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.679/MT, RAISSA FRIDA RORIZ RIBEIRO ISAC - 

OAB:13.803/E, REBECA NUNES RAMOS TREZZA - OAB:OAB/DF 14066/E, 

RITA DE CASSIA ANSELMO - OAB:, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - 

OAB:2850-A/SP, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, RONALDO 

DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP, TOMÁS ROBERTO 

NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT, VICTOR GUSTAVO - OAB:, VICTOR 

HUGO GEBHARD DE AGUIAR - OAB:DF/50.240, WILLIAN PEREIRA 

LAPORT - OAB:44568

 Vistos etc. Analisando primeiramente as manifestações constantes nos 

autos, homologo, para que surta seus efeitos legais, a desistência das 

oitivas das testemunhas José Carlos Novelli pleiteada pelo requerido José 

Geraldo Riva à fls. 3.081. Considerando que a testemunha Antônio 

Joaquim Moraes Rodrigues Neto, Conselheiro do TCE/MT, informou a este 

juízo o desconhecimento dos fatos aqui questionados e solicitou a sua 

dispensa como testemunha nestes autos; como também, a inércia do 

requerido José Geraldo Riva, embora devidamente intimado, para 

especificar sobre a indispensabilidade da oitiva desse Conselheiro; 

declaro preclusa a oitiva da testemunha Antônio Joaquim Moraes 

Rodrigues Neto. Concedo o prazo de cinco dias, para a defesa do 

requerido José Geraldo Riva e Geraldo Lauro, Dra. Janaina Rubina Pedro 

Passare, regularizar a sua representação processual nos autos. 

Homologo, para que surta seus efeitos legais, a desistência das oitivas 

das testemunhas Raquel Alves Coelho, Francisco Tarquínio Daltro, 

Hermínio José Barreto e Gustavo Adolfo Capilé de Oliveira arroladas pela 

defesa do requerido José Geraldo Riva. Oficie-se à comarca de 

Ronodonópolis/MT, solicitando o encaminhamento a este Juízo da 

gravação audiovisual, referente à Carta Precatória, uma vez que esta já 

foi cumprida. Defiro o pedido de vista dos autos à representante 

ministerial, após a juntada do registro em CD, audiovisual da oitiva da 

testemunha Kátia Maria Aprá, pelo prazo de cinco dias, Declaro preclusa a 

oitiva da testemunha João Vieira Andrade, arrolada pelo requerido 

Guilherme Garcia, uma vez que não compareceram a presente audiência, 

independentemente de intimação, conforme disposto nos § 3º, do art. 455, 

do CPC, Assim, redesigno o dia 04/07/2018, às 14:30hs, para a 

continuação da audiência de instrução, apenas para o depoimento pessoal 

José Geraldo Riva. Defiro o pedido ministerial e determino a intimação do 

requerido José Geraldo Riva, nos endereços informados nos autos, 

devendo ser cumprido pelo mesmo oficial de justiça que subscreveu a 

certidão de fls. 3.097,

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001403-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY GOMES DA COSTA OAB - MT0015934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1001403-85.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO PARTE RÉ: POLIANA 

OLIVEIRA DA SILVA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/01/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

"Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Manoel Joaquim da 

Silva Filho, em face de Poliana Oliveira da Silva. Esclarece a parte autora, 

que a curatelanda sofreu um acidente vascular encefálico isquêmico em 

ponto, evoluindo para síndrome de “locked-in”, ficando limitada ao leito, 

com tetraplegia espástica, o que a impossibilita da prática dos atos da vida 

civil, conforme declaração médica de id. 4636035. A ação foi recebida – 

id. 4639799, quando, então, foi deferido o pedido de tutela de urgência, 

nomeando o autor, curador provisório da curatelanda. Termo de curatela 

assinado – id. 8150329. Relatório de estudo social – id. 4978706, onde se 

contatou que a curatelanda está impossibilitada de realizar movimentos 

físicos, porém, escuta e movimenta os olhos. Certidão positiva de citação 

da curatelanda, cuja diligência possibilitou averiguar que a curatelada não 

possui condições para se locomover, sendo acompanhada por uma 

enfermeira. Nomeado curador especial – id. 9773796, foi apresentada 

contestação por negativa geral – id. 10094056. Instado a se manifestar, o 

digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 
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pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelada sofreu um acidente vascular encefálico 

isquêmico em ponto, evoluindo para síndrome de “locked-in”, com 

tetraplegia espástica, encontrando-se, hoje, restrita ao leito, sem qualquer 

possibilidade de locomoção, o que a impossibilita à prática dos atos da 

vida civil. A fim de corroborar os fatos apresentados, o estudo 

psicossocial realizado – id. 4978706, constatou que a curatelanda “no 

momento encontra-se incapacitada para realizar movimentos físicos, como 

caminhar, falar, fazer movimento com os braços e pernas, porém 

observamos que ela escuta e movimenta os olhos”. Ademais, continuam 

as técnicas responsáveis pelo estudo: “durante o percurso da entrevista 

percebemos que a interditada aparentou estar sendo muito bem cuidada 

pela família, oferecendo a ela muito carinho e atenção, bem como 

tratamento necessário para sua recuperação e restabelecimento com boa 

qualidade de vida”. A curatela se apresenta como medida necessária 

neste momento, diante da completa incapacidade da curatelanda ao 

exercício dos atos da vida civil, estando o autor, seu genitor, apto ao 

exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de 

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que o autor, pratique os atos da vida civil de sua filha, que envolvam 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu 

nome, os valores respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curador, o requerente 

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO. Procedam-se as devidas anotações 

e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Custas pelo requerente. P. R. I. 

C. Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito". Eu, RUBENS ANTONIO DE 

CAMPOS FILHO , digitei. Cuiabá - MT, 26 de março de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012967-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENYS COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

LAILA CRISTINA COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOELTON COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSIAINE APARECIDA COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSINEIA COSTA DE SOUZA DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAZUZA ALVES DE SOUZA (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: 

1012967-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSINEIA COSTA DE SOUZA 

DANIEL, JOSIAINE APARECIDA COSTA DE SOUZA, LAILA CRISTINA 

COSTA DE SOUZA, JOELTON COSTA DE SOUZA, ALDENYS COSTA 

RODRIGUES REQUERIDO: CAZUZA ALVES DE SOUZA Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) 

dias, colacionando aos autos cópia da certidão de casamento do falecido, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de maio 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: 1031719-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FRANCO DE ARAUJO GOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS PENA DE ARAUJO GOES (RÉU)

LUCAS PENA DE ARAUJO GOES (RÉU)

JULIA PENA DE ARAUJO GOES (RÉU)

CAIO PENA DE ARAUJO GOES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO OAB - MT2676/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031719-81.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR: LUCIANO FRANCO DE ARAUJO GOES Parte Ré: RÉU: 

CAIO PENA DE ARAUJO GOES, LUCAS PENA DE ARAUJO GOES, THAIS 

PENA DE ARAUJO GOES, JULIA PENA DE ARAUJO GOES Vistos etc. Para 

melhor readequação da pauta, redesigno a solenidade do id.11762479, 

para o dia 14 de Junho de 2018, às 14:40 horas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012094-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ BARROS DE MOURA (REQUERENTE)

ROBERTO BARROS DE MOURA (REQUERENTE)

MOACYR MOURA FILHO (REQUERENTE)

IVANI BARROS PINHEIRO (REQUERENTE)

IRLENE MARIA BARROS DE MOURA (REQUERENTE)

LUIS CARLOS BARROS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BARROS PINHEIRO OAB - MT14491/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

LUIZA MONTEIRO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO CARLOS PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

OALESON MARCOS CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 

1012094-27.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: IRLENE MARIA 

BARROS DE MOURA, IVANI BARROS PINHEIRO, MOACYR MOURA FILHO, 

ROBERTO BARROS DE MOURA, CARLOS LUIZ BARROS DE MOURA, LUIS 

CARLOS BARROS DE MOURA Parte Ré: Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, comprovando 

nos autos o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de maio de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012030-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYDSON WEIZMAN DO VALE (REQUERENTE)

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:

R. E. W. D. D. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIA KAROLINY GONCALVES PAIXAO DELGADO OAB - 

059.360.971-96 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1012030-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOYDSON WEIZMAN DO 

VALE REQUERIDO: RHADASSA ELIZA WEIZMAN DELGADO DO VALE 

REPRESENTANTE: NADIA KAROLINY GONCALVES PAIXAO DELGADO 

Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 

15 (quinze) dias, colacionando aos autos cópia do título original, pois os 

acostados nos Ids. 13048115 e 13048137 não atingem a finalidade 

pretendida, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de maio 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011963-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDI EMERSON MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN PATRICIA DELLER GASQUES (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: 

1011963-52.2018.8.11.0041. AUTOR: EDI EMERSON MACIEL RÉU: KELLEN 

PATRICIA DELLER GASQUES Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da 

exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos 

cópia do título que pretende revisionar, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1012476-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE OAB - MT15864/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO ANTUNES DE SOUSA (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1012476-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROMILDA ROSA 

DOS SANTOS INTERESSADO: VALDIVINO ANTUNES DE SOUSA Vistos 

etc. Colha-se o pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1119979 Nr: 18780-23.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSP, ASDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN- HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE 

BARROS CORRÊA - OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14.049

 Código 1119979

Vistos etc.

 Verifica-se às fls. 83/85, que a parte exequente juntou comprovantes de 

depósito, alegando o pagamento integral do débito exequendo.

Intimada a se manifestar, por meio de seu patrono constituído, a parte 

requerente deixou decorrer in albis o prazo para manifestação, conforme 

certificado à fl. 87.

Diante do exposto, INTIME-SE pessoalmente a exequente, por meio de sua 

representante legal, Aliny Santos da Cruz, para que requeira o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento 

integral do débito alimentar.

Sirva-se cópia da presente decisão como mandado .

Após a intimação ora determinada, DÊ-SE VISTA dos autos ao ilustre 

Ministério Público e, na sequência, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 428238 Nr: 10073-76.2010.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

COMODORO-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT

 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.PROCEDA-SE, com urgência, o recolhimento do 

mandado de prisão expedido, assim como, as baixas junto aos sistemas 

de crédito e protesto.Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente, de nova determinação.Sem custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 

14 de maio 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.: 1136719 Nr: 25949-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZ, FMFDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18.219/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CEZAR RODRIGUES - 

OAB:23456/O, Yaná Christina Eubanck Gomes - OAB:5.495

 Código 1136719

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, por meio de seu culto advogado para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca do pagamento do débito (fls.317), 

requerendo o que de direito sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio 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.: 780095 Nr: 33615-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMFBDS, MDMS, ACAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE 

GOMES - OAB:12947, MARINALVA DE MATOS SANTANA - 

OAB:13.002-MT, RODRIGO ALVADI CHIAPETTI - OAB:15.331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Código 780095

Vistos etc.

 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a presente demanda 

foi extinta na data de 29 de janeiro de 2018 – fls. 355/356, cuja sentença 
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transitou em julgado na data de 16 de março de 2018, conforme certidão 

de fl. 357, restando, assim, esgotada a prestação jurisdicional, pelo que 

INDEFIRO o pedido de fls. 360/362.

Ciência à douta advogada subscritora da petição de fls. 360/362.

Após, enviem os autos ao arquivo, procedendo às baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio 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.: 918342 Nr: 42298-13.2014.811.0041

 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: MFC, RCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT, 

JOCYNEI LUIZ DA SILVA - OAB:19846/O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 918342

Vistos etc.

 Preliminarmente, promova-se a inclusão das herdeiras, Rosalyna 

Conceição de Oliveira, Maria Conceição de Oliveira Duarte, Adevail 

Conceição de Oliveira, Carolina Conceição de Oliveira Cruz, Regina Márcia 

de Oliveira e Creonice Conceição de Oliveira, no polo passivo da presente 

demanda, as quais comprovaram devidamente sua condição de herdeiras.

Em face do óbito da inventariante, NOMEIO inventariante a herdeira 

Rosalyna Conceição de Oliveira, que deverá prestar compromisso, bem 

como, apresentar as certidões negativas de débito, perante a Fazenda 

Pública Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria do Estado) e 

Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Outrossim, INTIME-SE Antônio Aparecido de Campos Sales, para que junte 

aos autos sua certidão de nascimento, tendo em vista a incompatibilidade 

do nome da genitora, em relação à certidão de óbito de fl. 94, prestando os 

devidos esclarecimentos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

desentranhada a petição de fl. 93.

Com o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de maio 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.: 776840 Nr: 30173-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDSM, MFDSM, JDSM, MFDSM, DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE LIMA DE SOUZA - 

OAB:15.924, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896, LUIZ FERNANDO 

BARRETO MARTINS - OAB:21.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 776840

Vistos etc.

 CUMPRA-SE, integralmente, a decisão de fl. 136, notadamente no que 

tange ao herdeiro Marcos Francirley da Silva Marques, inclusive quanto ao 

decurso do prazo para sua manifestação nos autos, sem o que resta 

inviabilizada a análise de possibilidade de extinção da ação, em face da 

inércia dos herdeiros.

Consigno que, em que pese a apresentação de substabelecimento de 

poderes às fls. 187, o advogado que a subscreve renunciou os poderes 

outorgados pela inventariante à fl. 126, razão pela qual deve ser 

desentranhada dos autos.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de maio 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.: 1121949 Nr: 19645-46.2016.811.0041

 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: JLPDA, LLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.REVOGO a decisão de fl. 21, quanto à nomeação 

do autor como curador provisório do requerido.Ciência ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, de nova 

determinação.Sem custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 14 de maio 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.: 975613 Nr: 11883-13.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPO, LPMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 975613

Vistos etc.

Os pedidos de fls.146v° já foram indeferidos às fls.143.

Expeça-se mandado para a avaliação do veículo I/SUBARU IMPREZA 

SWWRX, placa AGO-8883, nos endereços de fls.145v°.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 937415 Nr: 53316-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B/MT

 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação.Sem custas.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 14 de maio 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.: 1120727 Nr: 19088-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDM, LFDM, OBDM, LDSB, SFDM, VFDM, SBDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABDM, CRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O
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 Código 1120727

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls.103 para a remessa dos autos à Vara 

Especializada de Direito Agrário, visto que, não há conexão desta ação 

com o feito de reintegração de posse.

Outrossim, intime-se Cleusa, por meio de seu culto advogado, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da existência de outros imóveis e/ou 

bens em nome do falecido.

Com as providencias, intime-se a inventariante para manifestação, em 

igual prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio 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.: 440123 Nr: 16917-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LJADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6491-B/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, SERGIO WALDINAH PAGANOTTO - OAB:12054 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA FERNANDA DE 

OLIVEIRA AMORIM - OAB:19450/O

 Código 312012

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls.46/47, pelo que, determino a expedição de 

ofício à SEGES, para que, promova a alteração da forma em que, vem 

ocorrendo o depósito dos alimentos que, são descontados da folha de 

pagamento do alimentante, em favor de seus filhos Marlon e Nikolas, para 

que, passe a fazer da seguinte forma:

 a) Efetuar o desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos do 

alimentante, deduzindo-se tão somente, os descontos legais, mediante 

depósito na conta bancária de Marlon Alencar Pinto Lopes, CPF: 

053.133.661-14, junto ao Banco do Brasil, agência 1216-5, conta corrente: 

80942-x.

b) Efetuar o desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos do 

alimentante, deduzindo-se tão somente, os descontos legais, mediante 

depósito na conta bancária de Nikolas Alencar Pinto Lopes, CPF: 

026.989.651.18, junto ao Banco do Brasil, agência 1216-5, conta corrente: 

73059-9.

Na comunicação, remeta-se cópia do ofício de fls.29, para que, não haja 

duplicidade de descontos dos alimentos, fazendo constar, 

expressamente, que apenas houve a mudança da forma em que, o 

numerário descontado deverá ser depositado.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio 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.: 832147 Nr: 37754-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTDMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 832147

Vistos etc.

Sendo a conciliação e a mediação instrumentos efetivos para a solução 

dos conflitos, designo sessão de mediação para o dia 04 de junho de 

2018, às 08:30 horas, a ser presidida por mediador Certificado.

Intimem-se, por meio dos ilustres advogados.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 533339 Nr: 3223-07.1990.811.0041

 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: ANA ESTELA CAGNANI BRASILEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SERGIO FERREIRA BRASILEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO FREITAS 

DE MEDEIROS, para devolução dos autos nº 3223-07.1990.811.0041, 

Protocolo 533339, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1159598 Nr: 35776-96.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVRS, LRFS, IRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO BONATELLI - 

OAB:10.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, 

de nova determinação.Sem custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000483-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLON MARCELINO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO OAB - MT15407/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA LOPES BISPO (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: 

1000483-77.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ERLON MARCELINO BISPO 

INVENTARIADO: TEREZINHA LOPES BISPO Vistos etc. Trata-se de Pedido 

de Ação de Inventário, proposta por Erlon Marcelino Bispo, visando à 

partilha de bens, deixados por Terezinha Lopes Bispo, falecida na data de 

03/01/2015 – id. 11339547. Esclareceu o autor que, era casado com a 

autora da herança – id. 11339544, sob o regime da comunhão de bens, 

que deixou quatro filhos, Felipe Mahatma Lopes Bispo, Indira Mahatma 

Lopes Bispo, Gaspar Mahatma Lopes Bispo e Samuel Mahatma Lopes 

Bispo, e bens a inventariar. Extrai-se dos autos, que o acervo hereditário 

é composto por um imóvel, de matrícula nº. 31.388 e saldos bancários, 

perante o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em face da emenda 

da inicial apresentada, a ação foi recebida pelo rito do arrolamento 

sumário, tendo em vista que o meeiro e os herdeiros se encontram 

devidamente representados nos autos, nos termos da decisão de id. 

11607802, que deferiu, provisoriamente, a gratuidade processual. Foram 

realizadas buscas de ativos financeiros e bens em nome da falecida – id. 

12006311. As certidões negativas de débitos, perante as Fazendas 

Públicas Estadual, Municipal e Federal, constam no id. 12509053. No id. 

12732878, foi deferida a inclusão dos herdeiros no polo ativo da ação e 

determinada a apresentação de plano de partilha amigável. Plano de 
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partilha consta no id. 12984255, oportunidade em que o inventariante 

esclareceu que os herdeiros renunciaram aos seus direitos hereditários, 

em favor do monte. Ante a renúncia de direitos hereditários, importante 

consignar que a exigência constante no art. 1.806, do CC, constitui 

requisito de validade do ato de renúncia de herança, razão pela qual é 

imperiosa a sua realização por meio de instrumento público ou termo 

judicial. Diante do exposto, INTIME-SE o inventariante, para que apresente 

escritura pública de renúncia ou termo judicial, realizado perante a 

secretaria do Juízo, pelos herdeiros renunciantes e seus respectivos 

cônjuges, exceto se casados sob o regime da separação absoluta de 

bens, bem como, para que apresentem cópia atualizada da matrícula do 

imóvel, integrante do acervo, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, 

EXPEÇA-SE ofício ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, 

solicitando a transferência dos valores porventura existentes, em nome de 

Terezinha Lopes Bispo, CPF 480.348.786-34. Proceda-se a inclusão dos 

herdeiros no polo ativo da demanda. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 15 de maio 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: 1031719-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FRANCO DE ARAUJO GOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS PENA DE ARAUJO GOES (RÉU)

LUCAS PENA DE ARAUJO GOES (RÉU)

JULIA PENA DE ARAUJO GOES (RÉU)

CAIO PENA DE ARAUJO GOES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO OAB - MT2676/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: 1031719-81.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR: LUCIANO FRANCO DE ARAUJO GOES Parte Ré: RÉU: 

CAIO PENA DE ARAUJO GOES, LUCAS PENA DE ARAUJO GOES, THAIS 

PENA DE ARAUJO GOES, JULIA PENA DE ARAUJO GOES Vistos etc. Para 

melhor readequação da pauta, redesigno a solenidade do id.11762479, 

para o dia 14 de Junho de 2018, às 14:40 horas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029665-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA FRACARO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO)

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR FERREIRA NUNES (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: 

1029665-45.2017.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: SANTINA 

FRACARO NUNES Parte Ré: INVENTARIADO: WALDIR FERREIRA NUNES 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se da partilha constante das 

primeiras declarações de id. 12349589, que os herdeiros do de cujus, 

renunciam em favor da meeira, a quota parte que lhes cabe, quanto ao 

saldo de restituição de Imposto de Renda e ao veículo Monza, o que, 

segundo disposição do art. art. 1.806, do CC, deve ser realizado por meio 

de instrumento público ou termo judicial, assinado perante este Juízo. 

Importante consignar que, a renúncia de bem determinado, é ato 

equivalente à doação, o que impõe a incidência do imposto sobre doação, 

tendo em vista que a renúncia da herança, não pode se dar em parte, 

conforme dispõe o art. 1.808, do Código Civil. Diante do exposto, 

INTIME-SE a inventariante, para que apresente escritura pública de 

renúncia, para que o faça por meio de termo judicial, perante este Juízo, 

ou, para que retifique a partilha, no prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, 

tendo em vista o resultado negativo da busca de ativos – id. 10203057, 

OFICIE-SE o Banco do Brasil, para que efetue a transferência de todo e 

qualquer valor existente em nome de falecido, Waldir Ferreira Nunes, com 

especial atenção à conta poupança nº. 20097-2, agência 3498, diante da 

notícia de saldo de restituição de Imposto de Renda. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 07 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024342-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MELO DE JESUS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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: 

1024342-59.2017.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA Parte Ré: INVENTARIADO: 

JEFFERSON MELO DE JESUS Vistos etc. A inventariante é meeira dos 

bens de Jefferson Melo de Jesus, falecido na data de 25/11/2015 – id. 

9333351, que deixou dois filhos, Kauã Jefferson Oliveira de Jesus e Kaio 

Oliveira de Jesus, assistido e representado pela genitora, 

respectivamente. Pretende a inventariante, a concessão de tutela 

provisória, para regularização e posse do veículo moto Honda CG 150, 

ano 2010/2010, placa NJV 0534, apreendido perante o DETRAN/MT, onde 

se encontra exposto ao tempo, em processo de rápida deterioração. 

Diante do exposto, DEFIRO, parcialmente, o pedido formulado, a fim de que 

possa a inventariante, providenciar a regularização do referido veículo, 

perante o DETRAN, órgão com atribuição para a seu licenciamento, e 

retirada. Outrossim, verifica-se que foi encontrado um veículo Monza, 

placa AEN 9310, ano/modelo 1992/1993, registrado em nome do 

inventariado, o qual precisa integrar a partilha ou ser providenciada a sua 

baixa perante o órgão responsável. Diante do exposto, EXPEÇA-SE alvará, 

em nome da inventariante, para que possa providenciar a regularização do 

veículo, perante o DETRAN, visando seu licenciamento e retirada, em face 

do óbito do requerido. Consigno que, o licenciamento é atribuição do órgão 

estadual, não cabendo a este Juízo sua determinação, sendo que a 

inventariante poderá diligenciar, em nome do espólio, para sua 

regularização. INTIME-SE a inventariante, para que retifique as primeiras 

declarações, incluindo o veículo Monza e a quantia de R$ 25,34 (vinte e 

cinco reais e trinta e quatro centavos), localizados por meio dos sistemas 

conveniados – id. 9577586. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 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: 1015167-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE SOUZA DA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DIAS VIEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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: 1015167-41.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR: EDIANE SOUZA DA CONCEICAO DOS SANTOS Parte Ré: 

RÉU: ALESSANDRO DIAS VIEIRA Vistos etc. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que, manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção. Sirva a cópia da presente como mandado de intimação.[1] 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço para a 
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intimação do autor Eduardo Souza Dias, representado por sua mãe 

EDIANE SOUZA DA CONCEIÇÃO: Rua José Augusto Curvo, casa 02, 

Quadra 27, Jardim Novo Paraíso II, Cuiabá – MT. ZONA 03.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012138-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA SOCORRO NAZARIO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA OAB - MT21545/O (ADVOGADO)

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O (ADVOGADO)

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1012138-80.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DINALVA SOCORRO 

NAZARIO LINO Vistos etc. Verifica-se no documento do veiculo Fiat/Pálio 

Fire Economy, placa JYQ 5112, o registro de contrato de Alienação 

Fiduciária, com o Banco Bradesco, o que impede a transferência de 

propriedade do veículo, antes de sua liquidação ou autorização da 

fiduciária. Diante do exposto, INTIME-SE a autora, para que esclareça se 

houve a quitação do contrato de alienação fiduciária, comprovando-se nos 

autos, a fim de viabilizar a transferência de propriedade do veículo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Junte-se aos autos o termo judicial de renúncia 

assinado pelos herdeiros. Com o decurso do prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1020022-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Edilson da Silva Cordeiro (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: 

1020022-63.2017.8.11.0041. REQUERENTE: PAMELA CASTRO SILVA 

REQUERIDO: EDILSON DA SILVA CORDEIRO Vistos etc. Trata-se de 

Pedido de Autorização Judicial, proposta por Pamella Castro Silva, visando 

o levantamento de saldo de FTGS, de Edilson da Silva Cordeiro, seu 

genitor. Esclareceu a autora que, o falecido não deixou 

cônjuge/companheiro, nem bens a inventariar, deixando apenas saldo de 

FGTS, que ora se busca, e dois herdeiros, a autora e Pedro Castro Silva, 

seu irmão, que, por sua vez, renúncia ao seu quinhão hereditário, em 

favor do monte. Contudo, a exigência constante no art. 1.806, do Código 

Civil, constitui requisito de validade do ato, razão pela qual é imperiosa a 

sua realização por meio de instrumento público ou termo judicial. Diante do 

exposto, INTIME-SE a requerente, para que apresente escritura pública de 

renúncia ou termo judicial, realizado perante a secretaria do Juízo, pelo 

herdeiro renunciante e seu respectivo cônjuge, se houver, exceto se 

casado sob o regime da separação absoluta de bens, bem como, para que 

informe a conta judicial para transferência do valor depositado pela Caixa 

Econômica Federal - id. 12770227, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011226-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JERONIMO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIRTON AMBROSIO DE LIMA (EXECUTADO)

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: 

1011226-49.2018.8.11.0041. Parte Autora: EXEQUENTE: MARIA JERONIMO 

DE LIMA Parte Ré: EXECUTADO: ADAIRTON AMBROSIO DE LIMA Vistos 

etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos cópia do título executivo, tendo em 

vista que o constante no Id. 12943139 não atinge a finalidade pretendida, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004270-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT24241/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELY MARINHO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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: 

1004270-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PEDRO LUIZ DE SOUZA 

REQUERIDO: DANIELY MARINHO DE SOUZA Vistos etc. Diante do teor do 

relatório de estudo social e da petição de id. 13109625, INTIME-SE a parte 

autora, para que se manifeste, requerendo o que se direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de maio 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001741-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HENRY FERREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES OAB - MT4083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CORRÊA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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: 1001741-25.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEXANDRE HENRY FERREIRA TEIXEIRA REQUERIDO: 

ALINE CORRÊA DA COSTA Vistos etc. Certifique-se acerca da 

apresentação de defesa. Após, intime-se a parte autora, por meio de sua 

culta advogada, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, nos moldes 

do parecer do digno Ministério Público (id.13003846), juntando cópia da 

decisão que, fixou os alimentos em favor do infante, a serem pagos pela 

avó paterna, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de maio de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032652-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. I. B. F. A. (EXEQUENTE)

CRISTINA SILVA BATISTA FRANCA AUAD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA OAB - MT7203/O (ADVOGADO)

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FRANCA AUAD JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1032652-54.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: ZANNIE ISADORA BATISTA FRANCA AUAD, CRISTINA 

SILVA BATISTA FRANCA AUAD EXECUTADO: ROBERTO FRANCA AUAD 

JUNIOR Vistos etc. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

procurador para, querendo, expressar-se nos termos do art. 854, § 2º, do 

CPC, acerca do bloqueio realizado (id. 12851828). Após, vista ao douto 

Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de maio de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035871-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALEXANDRE DE ANDRADE OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA RUBIA DA SILVA OJEDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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: 1035871-75.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO ALEXANDRE DE ANDRADE OJEDA REQUERIDO: 

POLIANA RUBIA DA SILVA OJEDA Vistos etc. Reitere-se a determinação 

do id.11462092, intimando-se a parte autora, por meio de seu culto 

advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, adequando o 

acordo formulado, aos moldes do parecer do digno Ministério Público 

(id:11451627), sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de maio 

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: 1024753-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANY GIMENEZ PIERRI (AUTOR)

M. A. G. P. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOMAR VARZEAGRANDINO LEITE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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: 1024753-05.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LAURIANY GIMENEZ PIERRI, MARIA ALICE GIMENEZ PIERRI LEITE RÉU: 

ARIOMAR VARZEAGRANDINO LEITE Vistos etc. Intime-se a parte autora, 

por meio de seu culto advogado, para que, traga aos autos, em 05 (cinco) 

dias, o endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034348-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DA COSTA MURATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. M. (REQUERIDO)

R. G. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GALVAO SILVA OAB - 531.517.801-30 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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: 1034348-28.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS AURELIO DA COSTA MURATA REQUERIDO: 

RAQUEL GALVÃO MURATA, LEONARDO GALVÃO MURATA 

REPRESENTANTE: LUCIANA GALVAO SILVA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 

(cinco) dias, acerca da convivência paterno-filial, nos moldes do parecer 

do digno Ministério Público (id.12943542). Após, vista ao douto parquet e, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007312-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCYARA CORDEIRO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT0011178A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

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: 1007312-11.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUCYARA CORDEIRO ANTUNES REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos etc. Em que pese a 

presente ação se encontrar sentenciada, há valores bloqueados que, 

estão sendo discutidos perante o digno juízo da 2ª Vara Especializada das 

Famílias e Sucessões, desta comarca. Assim, visando a efetiva solução 

do litígio, determino a imediata remessa dos autos ao insigne juízo da 2ª 

Vara Especializada das Famílias e Sucessões, onde se encontra a ação 

de n° 1000284-89.2017.8.11.0041. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de maio de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1037490-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GRANZOTTO SANTOS (REQUERENTE)

ROBERTA GRANZOTTO SANTOS (REQUERENTE)

NERI TERESINHA GRANZOTTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT0010579A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

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: 1037490-40.2017.8.11.0041. Parte 

Autora: REQUERENTE: ROBERTA GRANZOTTO SANTOS, NERI TERESINHA 

GRANZOTTO SANTOS, LEANDRO GRANZOTTO SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: GENEZIO GOMES DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu culto advogado, para que, comprove nos autos, 

em 05 (cinco) dias, o pagamento da diligencia para cumprimento do 

mandado de citação, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012401-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL SOCORE MORRURE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1012401-78.2018.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: MIGUEL 

SOCORE MORRURE Parte Ré: INVENTARIADO: SERGIO ROBERTO DE 

ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Abertura Inventário, proposta 

por Miguel Socore Morrure e Ana Bautista de Scoore, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A presente ação foi distribuída para esta Vara 

Judicial, como abertura de inventário, analisando-se a exordial e os 

documentos que a acompanham, verifica-se que o referido processo 

insere-se no âmbito de competência das Varas Cíveis, tendo em vista se 

tratar em recebimento do seguro DPVAT. Assim, respeitando-se o 

princípio do Juiz natural, remetam-se os presentes autos, para uma das 

Varas de Jurisdição Civil, com competência de feitos gerais, dessa 

comarca. Cumpra-se com a urgência que a situação requer. Cuiabá/MT, 14 

de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011540-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MATHEUS ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA DOS SANTOS BRANDAO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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: 

1011540-92.2018.8.11.0041 Parte Autora: EXEQUENTE: JONATHAN 

MATHEUS ALVES DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: EDUARDA DOS 

SANTOS BRANDAO Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com 

fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se a requerida[1], para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do descumprimento do 

acordo firmado entre as partes, no que tange ao direito de convivência do 

autor com a infante, nos moldes do acordo, constante no Id. nº 12968009, 

sob pena de multa, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil. 

Outrossim, intime-se a nobre Defensoria Pública, para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, colacionando aos autos cópia da certidão de 

nascimento da infante, sob pena de indeferimento. Como medida de 

celeridade e economia processual, sirva cópia da presente como mandado 

de intimação da requerida. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de maio de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] Endereço: Rua 7, Quadra 10, nº 212, Bairro Jardim Botanico, em 

Cuiabá/MT. ZONA: 07

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034639-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CORSINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (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: 

1034639-28.2017.8.11.0041; Parte Autora: REQUERENTE: BENEDITA 

CORSINA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Autorização Judicial, proposta 

por Benedita Corsina da Costa, para levantamento de valores depositados 

em conta de José Santos da Costa, devidamente representada nos autos. 

A autora esclarece que, José Santos da Costa, seu falecido marido, veio à 

óbito na data de 26/12/2006 – id. 10694712, e que após seu falecimento, 

tomou conhecimento de saldo bancário, existente junto à Caixa Econômica 

Federal, pelo que pugna por autorização judicial, para levantamento dos 

valores. Na certidão de óbito do falecido - id. 10694712, consta a 

informação de que o mesmo não deixou filhos, testamento, nem mesmo 

bens a inventariar. No id. 10694712 consta a certidão de casamento. No 

id. 11076279 foi determinada a emenda da inicial, para esclarecimentos, 

quanto à existência de ascendentes e, após seu cumprimento – id. 

11432694, a ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 11452568, 

que deferiu a gratuidade processual e determinou a expedição de ofício à 

Caixa Econômica Federal, para transferência dos valores existentes, em 

nome do falecido. Resposta ao ofício expedido, consta no id. 12859946, 

no qual informam a transferência do valor de R$ 1.813,29 (mil oitocentos e 

treze reais e vinte e nove centavos), conforme guia acostada no id. 

12859946. Em face do pedido de levantamento de id. 12903065, foi 

determinado no id. 12909772 a apresentação de instrumento de mandato, 

com poderes especiais, notadamente para levantamento de valores ou o 

fornecimento de conta, em nome da requerente, o que foi cumprido no id. 

12990317, com a juntada de procuração. Observa-se que, a natureza do 

bem deixado à sucessão prescinde das formalidades de partilha, 

dispensando-se a abertura de inventário ou arrolamento. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro nos arts. 487, 

inciso I e 666, ambos do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

determino a EXPEDIÇÃO do competente alvará, em favor de BENEDITA 

CORSINA DA COSTA, para levantamento dos valores depositados e seus 

rendimentos legais, que deverão ser transferidos para conta corrente, em 

nome da patrona, Cláudia Infantina Martins, nº. 87.495-7, agência 417, do 

Banco Bradesco, CPF 651.541.501-04. Transitada em julgado esta 

decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos, independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 08 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034735-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RAQUEL ALENCAR SILVEIRA (REQUERENTE)

MARIA ENY DE ALENCAR SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1034735-43.2017.8.11.0041. Parte Autora: ANA RAQUEL ALENCAR 

SILVEIRA e MARIA ENY DE ALENCAR SILVEIRA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Autorização Judicial, proposta por Ana Raquel Alencar Silveira e 

Maria Eny de Alencar Silveira, para levantamento de valores depositados, 

em conta de Miguel Silveira Neto, devidamente representadas nos autos. A 

autora esclarece que, Miguel Silveira Neto, seu genitor, veio a óbito na 

data de 22/11/2016 – id. 10709757, sem que tivesse deixado, 

esposa/companheira ou outro herdeiro, mas deixou valores depositados, 

referentes ao benefício previdenciário que percebia, perante à Caixa 

Econômica Federal, pelo que pugnam por autorização judicial, para seu 

levantamento. Na certidão de óbito do falecido, consta a informação de 

que o mesmo deixou filhos, e não deixou bens a inventariar. No id. 

10694712 consta a certidão de casamento. A ação foi recebida, nos 

termos da decisão de id. 10910968, que deferiu a gratuidade processual e 

determinou a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para 

transferência dos valores existentes, em nome do falecido. Resposta ao 

ofício expedido consta no id. 12769942, no qual informam a transferência 

do valor de R$ 3.117,98 (três mil cento e dezessete reais e noventa e oito 

centavos), conforme guia acostada no id. 12769942. Observa-se que, a 

natureza do bem deixado à sucessão prescinde das formalidades de 

partilha, dispensando-se a abertura de inventário ou arrolamento. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro nos arts. 

487, inciso I e 666, ambos do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, determino a EXPEDIÇÃO do competente alvará, em favor de 

ANA RAQUEL ALENCAR SILVEIRA e MARIA ENY DE ALENCAR SILVEIRA, 

para levantamento dos valores depositados e seus rendimentos legais, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, que deverão ser 

transferidos para conta a ser informada nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 08 de maio de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002027-03.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEY FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA ABOU BRITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO OAB - MT19654/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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: 

1002027-03.2018.8.11.0041. Parte Autora: FRANCISLEY FERREIRA DA 

SILVA Parte Ré: LIVIA ABOU BRITO Vistos etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Paternidade e Registro Civil de Nascimento, proposta por 

Francisley Ferreira da Silva, em face de Davi Ferreira Abou Brito, 

representado por sua genitora, Livia Abou Brito, assistido pela douta 

Defensoria Pública. A petição inicial veio acompanhada de laudo de exame 

genético, no qual se constatou que o requerido não é filho biológico do 

autor. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 11614429, que 

deferiu a gratuidade processual e determinou a colheita de 

pronunciamento do ilustre Ministério Público. No id. 11639101, consta 

manifestação Ministerial, no sentido da necessidade da angularização 

processual, tendo em vista que a paternidade não está restrita a critérios 

biológicos. Relatório de estudo interprofissional, consta no id. 12571252. 

Em audiência de tentativa de conciliação – id. 12624384, a parte autora, 

concordou com o pedido formulado na inicial, oportunidade em que 

esclarece que não existe qualquer vínculo afetivo entre os mesmos. 

Instado a se manifestar, o douto Ministério Público no id. 12940587, se 

manifestou favoravelmente ao pedido inicial, com a exclusão do nome do 

genitor, dos avós paternos e do apelido de família paterno. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Anulatória de Paternidade e 

Registro Civil de Nascimento, proposta por Francisley Ferreira da Silva, em 

face de Davi Ferreira Abou Brito, representado por sua genitora, Livia 

Abou Brito, assistido pela douta Defensoria Pública. Preliminarmente, 

consigno que os autos encontram-se aptos para sentença, já que 

desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual, conforme 

autoriza o art. 355, inciso II, do CPC, realizo o julgamento antecipado da 

demanda. O pedido formulado na inicial cinge-se à alteração do registro de 

nascimento do infante Davi Ferreira Abou Brito, diante da negativa de 

paternidade, confirmada com a realização de exame genético, 

tornando-se, assim, incontroversa a questão de fato trazida a exame. 

Ademais, há que considerar que a genitora do infante, concordou com o 

pedido formulado pelo autor, inclusive, esclarecendo que inexiste vínculo 

afetivo entre as partes, quando da realização da audiência de tentativa de 

conciliação. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR que FRANCISLEY FERREIRA DA SILVA não é pai biológico de 

Davi Ferreira Abou Brito, nascido na data de 02 de abril de 2015, conforme 

certidão de nascimento acostada ao id. 11572573. EXPEÇA-SE mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil, para que promova a exclusão 

do nome paterno do infante, dos avós paternos, assim como, para que 

promova a alteração do nome do infante, que passará a se chamar: DAVI 

ABOU BRITO. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas 

e anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1035309-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA LIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

FABIANY ARRUDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT0003988A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR PEDRO RAMOS FILHO (INTERESSADO)

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: 

1035309-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ADELINA LIMA DE ARRUDA 

INTERESSADO: NESTOR PEDRO RAMOS FILHO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Autorização Judicial, proposta perante este juízo, por Adelina 

Lima de Arruda, para levantamento de valores não recebidos em vida por 

Nestor Pedro Ramos Filho. A autora esclarece que, era casada com o 

falecido – id. 10786529, que era servidor público municipal, e veio a óbito 

na data de 17/05/2015 – id. 10786569, deixando saldo de R$ 2.274,83 

(dois mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), 

referente a verbas remuneratórias, perante o Município de Cuiabá, pelo 

que pugnam por autorização judicial, para levantamento dos valores. A 

ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 10827969, que deferiu a 

gratuidade processual e determinou a expedição de ofício ao Município de 

Cuiabá, para transferência dos valores. Emenda da inicial realizada no id. 

11194123, para inclusão no polo ativo da demanda de Fabiany Arruda 

Ramos, filha do falecido, juntando instrumento de mandato respectivo. 

Resposta ao ofício expedido consta no id. 12770797, no qual informam a 

transferência do valor de R$ 2.866,14 (dois mil oitocentos e sessenta e 

seis reais e quatorze centavos), conforme guia que acompanha. 

Observa-se que, a natureza do bem deixado à sucessão prescinde das 

formalidades de partilha, dispensando-se a abertura de inventário ou 

arrolamento. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fulcro nos arts. 487, inciso I e 666, ambos do Código de Processo Civil e, 

via de consequência, determino a EXPEDIÇÃO do competente alvará, em 

favor das autoras, para levantamento dos valores depositados e seus 

rendimentos legais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada, que deverão ser transferidos para conta a ser informada nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Promova-se a inclusão de Fabiany Arruda 

Ramos no polo ativo da ação. Transitada em julgado esta decisão, 

procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000453-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLY GUIMARAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GUIMARAES DO COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 001.765.941-83 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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: 

1000453-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA MARLY GUIMARAES 

DE SOUZA REQUERIDO: GUSTAVO GUIMARAES DO COUTO 

PROCURADOR: EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Maria Marly Guimarães de 

Souza, em face de Gustavo Guimarães do Couto, seu filho, devidamente 

representada nos autos. A ação foi recebida, nos termos da decisão de 

id. 11334132, que deferiu a gratuidade processual, nomeou a autora 

curadora provisória e determinou a citação do interditando. No id. 

13178334, a requerente informou o falecimento do curatelando, ocorrido 

na data de 14 de março de 2018, juntando certidão de óbito no id. 

13178337. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, em face 

do óbito do interditando, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código 

de Processo Civil, e, via de consequência, REVOGO parcialmente a 

decisão de id. 11334132, que nomeou a autora sua curadora provisória. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002330-51.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PHABLO RETAMERO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI BORGES DA SILVA OAB - MT15125/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR F. NUNES RETAMERO (RÉU)

zadia cristina silva nunes (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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: 

1002330-51.2017.8.11.0041. AUTOR: PHABLO RETAMERO DE OLIVEIRA 

RÉU: VITOR F. NUNES RETAMERO, ZADIA CRISTINA SILVA NUNES Vistos 

etc. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por Phablo 

Retamero de Oliveira, em face de Vítor Fauze Nunes Retamero, 

representado por sua genitora Zádia Cristina Silva Nunes, devidamente 

representado nos autos. Sustenta o autor que, houve alteração de sua 

capacidade financeira, o que impossibilitou o pagamento da pensão 

alimentícia, fixada em 1/3 (um terço) dos seus rendimentos líquidos, 

equivalente à R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), por decisão deste 

Juízo, razão pela qual, verbalmente, teria acordado com a genitora do 

adolescente o pagamento mensal da quantia de R$ 300,00 (trezentos 

reais), o que vem sendo feito. Informa que, além do alimentando, possui 

outra filha, sendo que sua atual companheira está grávida, fatos que 

impõem a redução do valor da obrigação alimentar fixada para R$ 200,00 

(duzentos reais). A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 

4877082, que deferiu a gratuidade processual, designou data para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação e determinou a citação 

do requerido. A parte requerida foi regularmente citada, conforme 

certificado no id. 5517022, contudo, deixou decorrer in albis o prazo para 

resposta, nos termos da certidão de id. 9249021. Audiência de tentativa 

de conciliação inexitosa – id. 6716019. Instado a se manifestar, o ilustre 

Ministério Público pugnou, em sede de tutela provisória, pela redução do 

valor dos alimentos para R$ 300,00 (trezentos reais), igualando a pensão 

paga à outra filha do alimentante – id. 10637372. Foi proferida decisão no 

id. 11008448, reduzindo, provisoriamente, o valor dos alimentos, 

fixando-os em 32% (trinta e dois por cento), do valor do salário mínimo 

vigente, à época equivalente à R$ 300,00 (trezentos reais). Instado a se 

manifestar, o ilustre Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado 

do mérito, tornando definitivo o valor dos alimentos em 32% (trinta e dois 

por cento), do salário mínimo vigente, conforme parecer de id. 12867872. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos, proposta por Phablo Retamero de Oliveira, em face de Vítor 

Fauze Nunes Retamero, representado por sua genitora Zádia Cristina Silva 

Nunes, devidamente representado nos autos. Preliminarmente, registro 

que os autos encontram-se aptos para sentença, já que desnecessária a 

produção de outras provas, razão pela qual, conforme autoriza o art. 355, 

inciso II, do CPC, realizo o julgamento antecipado da demanda. Consigno 

que, a ausência de contestação pela parte requerida, embora permita a 

decretação de sua revelia, não induz aos seus efeitos, já que se a 

questão em análise se refere a direito indisponível. A presente demanda 

encontra seu contorno no pedido formulado pelo requerente, para que 

seja minorado o valor dos alimentos fixados, por sentença judicial, ao filho, 

ora requerido, diante da alteração de sua possibilidade financeira no 

pagamento, com amparo no art. 1.699, do Código Civil. Os alimentos em 

discussão são devidos pelo alimentante, antes de tudo, em face de seu 

dever de sustento, que decorre diretamente da Constituição da República, 

por previsão do art. 229, que impõe aos pais o dever assistir, criar e 

educar os filhos menores. Trata-se de direito fundamental da pessoa, 

base para sua subsistência, com dignidade, já que, no caso, não dispõe 

de condições de prover-lhe o próprio sustento. Quando se fala em 

alimentos, não podemos perder de vista todos os aspectos que envolvem 

o desenvolvimento da personalidade humana, já que não se restringem 

aos alimentos, em sentido restrito, de que necessitam, fisiologicamente 

para sobreviver, mas sim à sua educação, laser, moradia e, todas as 

implicações decorrentes. Nesse diapasão, fixou a lei que a averiguação 

do quantum alimentar, deve ser verificada com base no trinômio - 

necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que se extrai do 

parágrafo primeiro do art. 1.694, do Código Civil, para, assim, buscar o 

julgador garantir a máxima justiça que possa ser extraída do caso 

concreto. Pois bem. Sabe-se que as necessidades dos filhos menores 

são presumidas, considerando os gastos normais, compatíveis com a 

faixa etária de cada um, pelo que eventual gasto específico e/ou 

extraordinário, face à particularidade do caso concreto, deve ser objeto 

de prova e devidamente sopesado pelo juiz ao realizar a análise do 

trinômio que norteia a fixação do quantum alimentar. Verifica-se dos autos, 

que o requerente logrou êxito em comprovar que, atualmente, aufere 

renda de R$ 1.907,11 (mil novecentos e sete reais e onze centavos) – 

doc. 4707049, assim como, que, além do requerido, é pai de Alyce Maria 

Galdino Retamero, filha de Ruzilene Galdino Mourato de Araújo, a quem 

efetua o pagamento de pensão alimentícia, no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) – doc. 4706844. O valor dos alimentos fixados em favor 

do adolescente, equivale à 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do 

alimentante – dos. 4706630, alcançando, portanto, a quantia de R$ 635,70 

(seiscentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), o que somado aos 

alimentos pagos à outra filha, alcança a quantia de R$ 935,70 (novecentos 

e trinta e cinco reais e setenta centavos), quase metade dos seus 

rendimentos líquidos, que ainda deve ser convertido para as despesas de 

sua família, com alimentação, aluguel, vestuário etc. Nesse cenário, atenta 

à necessidade do adolescente, possibilidade do alimentante e da 

proporcionalidade entre ambos, entendo por bem a minoração do valor dos 

alimentos, confirmando a tutela provisória concedida, fixando-os, em 

definitivo, em 32% (trinta e dois por cento), do salário mínimo vigente, hoje 

equivalente à R$ 305,28 (trezentos e cinco reais e vinte e oito centavos). 

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para promover a redução do 

percentual dos alimentos fixados anteriormente, por decisão judicial, 

confirmando a tutela provisória concedida nestes autos, fixando-os, em 

definitivo, em 32% (trinta e dois por cento) do salário mínimo vigente, hoje 

equivalente à R$ 305,28 (trezentos e cinco reais e vinte e oito centavos), 

a ser pago mediante desconto em folha de pagamento. As prestações 

alimentícias incidirão, também, nas verbas de 13º salário, férias e 

rescisórias. SOLICITEM-SE informações à empresa empregadora, quanto 

ao cumprimento da ordem de desconto em folha de pagamento, já oficiado, 

conforme consta no id. 11293099. INTIME-SE pessoalmente a parte 

requerida, dos termos desta decisão. Transitada em julgado, procedam-se 

às anotações e baixas necessárias, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação. Ciência ao ilustre Ministério 

Público. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001859-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA ROCHA BITENCOURT (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: 

1001859-98.2018.8.11.0041. Parte Autora: AUTOR: EDISON MONTEIRO DE 

OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: MARIA HELENA ROCHA BITENCOURT Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, proposta por Edison 

Monteiro de Oliveira, em face de Maria Helena Rocha Bitencourt. Após 

análise dos documentos que acompanharam a inicial, foi determinada a 

sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão de id. 

11607071, a fim de que apresentasse cópia das certidões de nascimento 

dos filhos em comum com a requerida, tendo em vista constar no termo de 

acordo, que os alimentos fixados se destinavam tanto para a requerida, 

quanto para os filhos, sob pena de indeferimento. Conforme certificado no 

id. 12999914, decorreu o prazo fixado, sem que a emenda da inicial fosse 

realizada. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 

321, do CPC e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais 

e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 09 de maio de 2018. 
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Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037556-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TIBALDI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA KARINY DE SOUZA TIBALDI (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: 

1037556-20.2017.8.11.0041. Parte Autora: AUTOR: WILSON TIBALDI DOS 

SANTOS Parte Ré: RÉU: NATALIA KARINY DE SOUZA TIBALDI Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, proposta por Wilson 

Tibaldi dos Santos, em face de Natalia Kariny de Souza Tibaldi. Após 

análise dos documentos que acompanharam a inicial, foi determinada a 

sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão de id. 

11144039, a fim de que apresentasse cópia do titulo judicial que se 

pretende exonerar, sob pena de indeferimento. Conforme certificado no id. 

12992481, decorreu o prazo fixado, sem que a emenda da inicial fosse 

realizada. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 

321, do CPC e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais 

e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 09 de maio de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003524-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. S. S. (AUTOR)

A. N. M. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. M. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003524-52.2018.8.11.0041; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos, Regulamentação 

de Visitas, Oferta]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADRIELLE 

NATALY MARQUES DE ARRUDA, MARIO SERGIO SILVA SOUZA Parte Ré: 

RÉU: ADRIELLE NATALY MARQUES DE ARRUDA Vistos. Considerando 

que os termos do acordo vão ao encontro dos interesses do menor Pietro, 

homologo por sentença, para que alcance seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado na presente ação, 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. Expeça-se ofício para desconto em folha. Notifique-se o 

Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com 

as cautelas de praxe. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, MT, 10 de maio de 

2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025075-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE PECORA VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA PECORA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente, a apresentar, 

dentro do prazo de 15 dias, a prestação de contas de forma detalhada 

dos períodos referentes aos extratos bancários juntados aos autos. 

Cuiabá, 17/05/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025482-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE LARA SANTOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT0014843A 

(ADVOGADO)

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1025482-31.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.197,50; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

Intimação / Notificação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SILVANA DE LARA SANTOS FREITAS Parte Ré: REQUERIDO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Vistos. Silvana de Lara Santos Freitas, 

devidamente qualificada, formulou o presente pedido de Alvará Judicial, 

para o fim de levantamento e saque dos valores depositados na conta 

vinculada do PIS, PASEP e FGTS, mantida junto à Caixa Econômica 

Federal, da titularidade de Joilson de Souza Silva, falecido em 03 de 

dezembro de 2015 (id. 10591930), sob os fundamentos lançados na 

inicial. Determinada a emenda da inicial (id.10487692), foi devidamente 

atendida pela requerente (id. 10591930). É o breve relatório. D E C I D O. 

Os documentos constantes do Id. 9491857, Id. 9491873 e Id. 9491909, 

comprovam que a requerente tem legitimidade para formular este pedido, 

pois consta que o de cujus era solteiro, e não deixou filhos. Apesar de 

não constar informações sobre os genitores do falecido, mas 

considerando o extrato da Caixa Econômica Federal, bem como do INSS e 

da Apólice, na qual a requerente é sua beneficiária, considerando ainda, 

que os valores não são expressivos, dessa forma, estando satisfeitas as 

exigências legais, defiro o pedido de alvará formulado na inicial, 

autorizando o levantamento e saque dos valores porventura creditados, 

referente ao PIS, PASEP e FGTS mantida junto a Caixa Econômica Federal, 

da titularidade do falecido Joilson de Souza Silva, em favor da requerente 

Silvana de Lara Santos Freitas, sem necessidade de prestar contas. 

Expeça-se o alvará, com urgência, conforme deliberação supra. Ao alvará 

deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita 

integralmente no alvará. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, 

com as baixas pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, MT, 18.04.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034476-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. A. D. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1034476-48.2017.8.11.0041 Visto. No que tange à tutela de urgência, 

remeto o requerente ao disposto na decisão proferida com id. 10904715, 

na qual o pedido foi devidamente analisado. Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 4 de julho de 2018, às 17h. Atualize-se o endereço 

das requeridas no cadastro do processo. Após, promova-se a citação, 

nos termos em que foi determinada na decisão proferida com id. 

10904715. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 9.5.2018. Sergio Valério Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000814-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREMBERG DE FIGUEIREDO SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE SILVA MIRANDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a requerente para manifestar 

acerca do laudo psicossocial, dentro do prazo legal de 15 dias. Cuiabá, 

17/05/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1030698-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES SIMPLICIO (REQUERENTE)

ODAIR JOSE ALVES DE SANTANA (REQUERENTE)

JOADI ALVES DE SANTANA (REQUERENTE)

NADIR ALVES DE SANTANA (REQUERENTE)

A. N. S. S. (REQUERENTE)

VALDIR ALVES DE SANTANA (REQUERENTE)

ELI ALVES DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIANO JOSE DE SANTANA (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar o inventariante a dar integral 

cumprimento a determinação judicial, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 

17/05/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008675-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES FERREIRA (INVENTARIADO)

ANA MARTINES FERREIRA (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar o inventariante a dar integral 

cumprimento ao despacho de ID 12115817, dentro do prazo de 15 dias. 

Cuiabá, 17/05/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002307-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA HELENA HESPANHOL JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR FERNANDES JORGE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte requerida a manifestar 

acerca da impugnação e documentos, nos termos do artigo 437 § 1º do 

CPC. Cuiabá, 17/05/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031089-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FIRMINO DE JESUS (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031089-25.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[União Estável ou Concubinato]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CATARINA DA COSTA E 

SILVA DE JESUS Parte Ré: RÉU: JOSÉ FIRMINO DE JESUS Vistos, Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 

99, § 2º, do Código de Processo Civil. Compulsando a inicial e os 

documentos acostados, verifica-se que existem algumas falhas que 

precisam ser sanadas. Verifico que a ação foi proposta em face do 

Espólio de José Fermino de Jesus, entretanto, o espólio não pode ser 

parte na presente ação, razão pela qual determino a intimação da 

requerente para emendar a inicial, excluindo o espólio do pólo passivo da 

ação, e incluindo os filhos do “de cujus”, qualificando-os corretamente, 

para que sejam citados, na forma da lei. Além disso, observa-se que não 

consta documento pessoal e comprovante do estado civil da requerente, 

visto que somente é possível o reconhecimento da união estável se não 

houver causas de impedimentos, conforme dicção do art. 1.723, § 1º, 

combinado com o art. 1.521, todos do Código Civil. Portanto, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias para requerente atender às providências acima, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 

20.04.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1023698-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE SOUSA VALADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO MADUREIRA OAB - MT16824/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE FERNANDA CRESQUI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo PJE n. 

1023698-19.2017.8.11.0041 Visto. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de modificação de guarda, proposta por 

Fernando Henrique Sousa Valadão, em desfavor de Ariane Fernanda 

Cresqui, na qual o requerente alega que, após breve relacionamento com 

a requerida foi concebida a menor Pietra Gabrielly Cresqui. Informa que 

fizeram acordo no processo nº 25048-64.2014.8.11.0041 que tramitou 

perante a 4ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, sendo que 

acordaram quanto ao valor dos alimentos a ser pago pelo pai à filha 

menor, que a guarda da criança ficaria com a sua genitora, e 

determinaram a forma como seria realizado o direito de visitas do pai. 

Entretanto, o requerente aduz que por vezes encontrava empecilhos por 

parte da requerida para poder manter contato com a criança, e que a 

situação se agravou quando a requerida o informou que mudaria de 

Estado com o namorado e a filha. Aduz ainda que a requerida não possui 

emprego nem moradia estabelecida no “Estado pretendido” (sic), e que o 

namorado da requerida possui temperamento instável, porque, este foi 

violento e ameaçador com relação ao requerente. Por tais motivos, 

requereu tutela de urgência antecipatória, a fim de modificar a guarda da 

menor. É o necessário à análise e decisão. Após análise dos fatos 

apontados e da prova anexa à exordial, não obstante a alegação de 

urgência e de risco, não restou demonstrado que a menor esteja em 

situação de risco, que não está sendo bem cuidada. Importante ressaltar 

que a inicial não traz nenhuma capaz de levar a ilação de que a requerida 

não tenha condições de criar e educar a filha, bem como, de que seja 

pessoa desequilibrada, o que, portanto, reflete meramente a opinião do 

autor, razão pela qual requer a produção de provas, até mesmo porque a 

acostada ao processo, resume-se à boletim de ocorrência em que apenas 

foi relatada a versão do autor sobre fatos e sequer há comprovação de 

que a autoridade policial tenha tomado alguma providência. Em suma, 

diante da falta de provas dos fatos alegados e, considerando que não há 

noticias nem documentos que comprovem que a criança esteja sob 

condição de risco, denego o pedido liminar. Designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 28 de junho de 2018, às 14h00min. Se não 
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houver acordo, a requerida terá, a partir daquela data, o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, 

sob pena de revelia. Dê-se vistas ao Ministério Público. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004726-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA ROSA SANTOS MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

LAURO CESAR MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004726-64.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LAURO CESAR MARTINS DE 

SOUSA, ERIKA ROSA SANTOS MARTINS DE SOUSA Vistos. Lauro Cesar 

Martins de Sousa e Erika Rosa Santos Martins de Sousa aforaram Ação 

de Divórcio Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo 

conjugal e a homologação do acordo – Id. 11956659. É o relatório. D E C I D 

O. Trata-se de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a atual 

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. No que 

tange ao acordo referente alimentos aos filhos, entendo necessário 

apenas fazer uma observação, ou seja, não ficou estipulado valor da 

pensão; sendo assim, não há título executivo, de forma que não haverá 

possibilidade de qualquer execução de prestação alimentícia. Isso, 

entretanto, não impede a propositura de ação de alimentos, futuramente, 

caso entendam necessário. A requerente voltará a usar o nome de 

solteira. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final 

com as cautelas de estilo. Expeça-se de imediato o mandado de 

averbação. Defiro aos postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 02.04.2018 Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004726-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA ROSA SANTOS MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

LAURO CESAR MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004726-64.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LAURO CESAR MARTINS DE 

SOUSA, ERIKA ROSA SANTOS MARTINS DE SOUSA Vistos. Lauro Cesar 

Martins de Sousa e Erika Rosa Santos Martins de Sousa aforaram Ação 

de Divórcio Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo 

conjugal e a homologação do acordo – Id. 11956659. É o relatório. D E C I D 

O. Trata-se de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a atual 

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. No que 

tange ao acordo referente alimentos aos filhos, entendo necessário 

apenas fazer uma observação, ou seja, não ficou estipulado valor da 

pensão; sendo assim, não há título executivo, de forma que não haverá 

possibilidade de qualquer execução de prestação alimentícia. Isso, 

entretanto, não impede a propositura de ação de alimentos, futuramente, 

caso entendam necessário. A requerente voltará a usar o nome de 

solteira. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final 

com as cautelas de estilo. Expeça-se de imediato o mandado de 

averbação. Defiro aos postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 02.04.2018 Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994928 Nr: 20965-68.2015.811.0041

 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: CNDOEP, HP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MENDES CURVO 

GUGELMIN - OAB:17.484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 20965-68.2015.811.0041, 

Protocolo 994928, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1024580 Nr: 34126-48.2015.811.0041

 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: ELINEY FERREIRA MENDES, AKIRA CORREA DA 

COSTA, DAGNEL CORREA DA COSTA, AKIRO CORREA DA COSTA, 

RALESSA DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DAGNEL CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO RODRIGUES DE SOUZA 

LIMA - OAB:18749/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - 

OAB:11811/O, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho parcialmente as impugnações de fls. 187/189 e 

fls. 236/250, para determinar a inventariante que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instrua os autos com o inteiro teor da matrícula imobiliária do imóvel 

em que residia com o inventariado.No mesmo prazo, determino que 

apresente provas de que os veículos listados nas primeiras declarações 

foram alienados em vida pelo falecido.Determino, ainda, que seja, via 

sistema BACENJUD, solicitado extrato das contas bancárias do 

inventariado, a partir da data da sua morte e seja efetuada tentativa de 

bloqueio de saldos em contas e aplicações financeiras.Do mesmo modo, 

solicite-se informações sobre os veículos cadastrados em nome do 

falecido, via sistema RENAJUD.Obtenha-se, também, a cópia da última 

declaração de imposto de renda do de cujus, obrigatoriamente, segundo 

ordem da Corregedoria-Geral da Justiça, via sistema INFOJUD, da Receita 

Federal.Extraia-se, por fim, cópia da sentença proferida no Processo n. 

1015355-68.2016.8.11.0041 e promova sua juntada a este processo.Com 

a juntada das informações aos autos, dê-se vista às partes para que se 

manifestem, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

17 de maio de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 887219 Nr: 21405-98.2014.811.0041

 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: MARIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE ANTONIO FABIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Trata-se de ação de inventário em que a inventariante declara ter vivido 

em união estável com o inventariado, bem como, declara que ele tem 

filhos, dos quais desconhece o nome e o domicílio.

2. Analisando a certidão de óbito, verifica-se a anotação de que era 

casado e que a certidão de casamento foi lavrada no Cartório de Peabiru, 

Estado do Paraná, L. 06, F. 384, T: 3366.

3. Expeça-se, portanto, ofício ao Cartório de Peabiru, no Estado do Paraná, 
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solicitando que envie para este juízo, cópia da certidão de casamento de 

José Antonio Fabiano, registrada no L. 06, F. 384, T: 3366, bem como, 

informe se foram registrados filhos em nome dele, também remetendo 

cópias das respectivas certidões de nascimento. Em anexo, encaminhe-se 

cópia da certidão de óbito.

4. Expeça-se, também, ofício aos Cartórios do 3º Ofício de Registro Cívil 

da Capital e Cartório Xavier Mattos, solicitando informações sobre 

registros de nascimento em que o falecido figure como pai. Em anexo, 

remeta-se cópia da certidão de óbito.

5. Reitere-se, ainda, o ofício de fl. 85.

6. Com as informações juntadas ao processo, diga a requerente.

7. Por fim, dê-se vista ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 826860 Nr: 32761-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADAO DE MELO, SILAS CARDOSO DE MELO, 

PAULO JOSUE DE MELO, JOSE ROBERTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS DE 

OLIVEIRA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Reenvie-se a carta de intimação ao endereço do inventariante.

Caso não seja localizado no endereço fornecido na petição inicial, 

publique-se edital.

Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 271594 Nr: 3088-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN RICARDO DE OLIVEIRA ARRUDA, MANUELA DE 

OLIVEIRA ARRUDA GONSALES, WALQUIRIA DE OLIVEIRA ARRUDA, 

JOCINEI MOTTA ARAUJO DE ARRUDA, L. B. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SIDNEY DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA DE CARVALHO 

- OAB:3733/MT, MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT, TENILLE PEREIRA 

FONTES - OAB:11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimem-se os herdeiros Jocinei Motta Araújo de Arruda e Leonam Brener 

de Arruda, assim como, a companheira Marilene Maciel Bosco de Farias, 

para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre 

as últimas declarações e os requerimentos nela formulados.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral do Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1041196 Nr: 42154-05.2015.811.0041

 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: ROSALINA MARTINS DE BULHOES, ABDL, ROSALINA 

MARTINS DE BULHOES, ABDL, ALLAN BULHOES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNALDO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 659 e do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de arrolamento 

sumário do Espólio de Arnaldo Pereira de Lima para, conforme o esboço 

da partilha de bens formulado às fls. 58/59, atribuir aos herdeiros nele 

contemplados os seus respectivos quinhões, ressalvados erros, 

omissões ou direitos de terceiros.Indefiro a autorização para alienação da 

motocicleta, visto que se trata do único bem passível de garantir o 

pagamento das dívidas fiscais do espólio, motivo pelo qual, nos termos do 

art. 663 do Código de Processo Civil, determino que seja reservado para 

pagamento dos débitos.Suspendo a expedição dos alvarás até a 

comprovação do recolhimento ou isenção do imposto de transmissão por 

morte (ITCD) e a juntada da certidão negativa expedida pela Secretaria de 

Fazenda do Estado de Mato Grosso.Intimem-se para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, efetuem a juntada da GIA-Guia de Informação e 

Apuração e do comprovante de recolhimento ou da declaração de isenção 

do ITCD.Com os documentos juntados ao processo, dê-se vista dos autos 

à Procuradoria-Geral do Estado para que efetue a verificação do 

recolhimento dos tributos (CPC, art. 659, §2º). Havendo concordância da 

Fazenda Pública Estadual, expeçam-se os alvarás.Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e arquive-se.Expeça-se ofício, conforme 

postulado na petição de fls. 72/73.Transitada em julgado, 

c e r t i f i q u e - s e . D e f i r o  a o  e s p ó l i o  a  g r a t u i d a d e 

processual.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 16 de maio de 

2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 416164 Nr: 4020-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANDRE TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605, NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - 

OAB:14.100, OMAR KHALIL - OAB:11682, REGINA MAURA FERREIRA 

MESQUITA - OAB:11.055, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - 

OAB:15111/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro o requerimento formulado na petição de fls. 67/403, visto que 

neste processo foi proferida sentença terminativa (fls. 30/31).

Retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 933296 Nr: 51084-46.2014.811.0041

 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: RITA TEREZINHA KUHN, WANDERNEI MULLER 

ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE THIAGO ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - OAB:10.668/MT, 

BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:10.456/MT, LENILDO MARCIO DA SILVA 

- OAB:5.340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Acolho o requerimento formulado no item 2 da petição de fl. 345.

Defiro, ainda, o requerimento da Fazenda Pública Estadual, para 

determinar que sejam efetuadas pesquisas nos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD.

Intime-se o herdeiro Wanderlei Muller Rockenbach, na pessoa de seu 

representante legal constituído à fl. 308, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, manifeste-se sobre as últimas declarações.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Com as informações das pesquisas juntadas ao processo, renove-se a 

vista à Procuradoria-Geral do Estado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033680-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA BRITO ARCANJO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA OAB - MT7529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Acolho a emenda constante de 

Id. 11935178. Após acurada análise dos autos, constato que a inicial foi 

proposta como Ação de Execução de Alimentos c/c Revisão. Indefiro o 

pedido de Revisional de Alimentos nos mesmos autos. Deverá a parte 

ingressar com a ação própria, pois há instransponível incompatibilidade de 

ritos de execução e majoração de alimentos nos mesmos autos. Além 

disso, em análise a planilha de cálculo constante na emenda de Id. 

11935178, verifico que o débito refere-se aos meses de janeiro de 2017 a 

fevereiro de 2018, enquanto que a execução na forma do art. 528 do 

Código de Processo Civil, somente é possível no que se refere às 03 

(três) últimas prestações com vencimento imediatamente anterior à 

propositura da ação (Súmula 309 do STJ), ou seja, as prestações 

vencidas em agosto, setembro e outubro de 2017. Assim, considerando 

que a absoluta maior parte do débito não pode ser objeto de execução de 

forma a propiciar a prisão do devedor, recebo a presente execução para 

ser processada na forma do art. 523 do Código de Processo Civil. Feitas 

essas considerações, defiro o pedido de gratuidade processual, nos 

termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo Civil, cite-se para 

pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e protesto 

da dívida. Em caso pagamento voluntário, no prazo assinalado, fixo 

honorários advocatícios de 10 % (dez por cento). Em caso de pagamento 

parcial, a multa e a verba honorária incidirão sobre o valor remanescente 

da dívida. Querendo, o executado poderá oferecer impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, caput e § 1º). Decorrido o prazo 

assinalado sem manifestação do executado, dê-se vista dos autos à parte 

exequente para que indique bens à penhora ou postule o que entender de 

direito. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16.5.18. Sergio Valério 

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138198 Nr: 22358-48.2003.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO LUIZ ANDRADE, FERNANDO 

QUARESMA DE ANDRADE

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

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18.100/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 NOS TERMOS DOS ARTIGOS 431 e 432 da CNGC E DA ORDEM DE 

SERVIÇO 01/2007, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O 

ADVOGADO ITAMAR LIMA DA SILVA PARA DEVOLVER O PROCESSO 

QUE ENCONTRA-SE EM CARGA ALÉM DO PRAZO LEGAL, EM 24 HORAS, 

SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164412 Nr: 14464-84.2004.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJDSLVM, TALVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hunno Franco Mello - 

OAB:7903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO 

MILHAREZI MENDONCA, para devolução dos autos nº 

14464-84.2004.811.0041, Protocolo 164412, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 121111 Nr: 9213-22.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALC, RLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGG, AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010, BETHINA PAULA DE OLIVEIRA AZEVEDO - 

OAB:7426/MT, JOILCE DE CARVALHO RIBEIRO - OAB:7.412/ MT, 

JOILCE DE CARVALHO RIBEIRO - OAB:7412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETHINA PAULA DE OLIVEIRA 

AZEVEDO - OAB:7426/MT, HERLON GILSON MOREIRA COELHO - 

OAB:MT 4.042, JOILCE DE CARVALHO RIBEIRO - OAB:7.412/ MT

 Intimo as partes por meio de seus advogados contituidos para 

manifestarem nos presentes autos no prazo de cinco dias acerca do 

mandado de avalição juntado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1106148 Nr: 13030-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMIR ALVES DOS SANTOS, EYNE ROCHA DE 

MORAES ALVES DOS SANTOS, EDMILSON ALVES DOS SANTOS, EDSON 

WANDER DOS SANTOS, EURLY DELGADO DOS SANTOS GALHARDO, 

GLAUCIENE COSTA DA CRUZ DOS SANTOS, IRIS CAMPOS DOS SANTOS, 

CARLA REGINA DA SILVA MENDES SANTOS, SERGIO MAGNO DOS 

SANTOS, ELMO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES DOS 

SANTOS, ESPÓLIO DE JOÃO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Seção 10 e artigo 431 da CNGC, intimo o advogado. 

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO para para devolução 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.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026736-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA RAMOS ZOLOIZAKAERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SOUSA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005086-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005086-33.2017.8.11.0041. REQUERENTE: EVA GOMES DE SOUZA 

Vistos, etc. Acolho cota do representante do Ministério Público de Id. 

10405861, nomeio a Defensoria Pública como curadora especial do menor. 

Determino a avaliação judicial do bem imóvel pelo Oficial de Justiça. Intime - 

se a Defensoria Pública para que tome conhecimento da presente decisão. 

Cumpridas as determinações dê - se vista ao Ministério Público para 

manifestação. Intime - se. Cumpra - se. CUIABÁ, 16 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004162-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ISABELA DE SOUZA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RICARDO BORGES DI GIUSEPPE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por PAMELA ISABELA DE SOUZA 

SALES DI GIUSEPPE e RAFAEL RICARDO BORGES DI GIUSEPPE . As 

partes informam que querem se divorciar. Esclarecem que não advieram 

filhos do enlace matrimonial; que não amealharam bens passíveis de 

partilha; o cônjuge virago dispensa pensão alimentícia; que o cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja: PAMELA ISABELA DE 

SOUZA SALES. Ao final, requerem a homologação do acordo. Vieram 

conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por PAMELA ISABELA DE SOUZA 

SALES DI GIUSEPPE e RAFAEL RICARDO BORGES DI GIUSEPPE. A ação 

pode e deve ser julgada de plano uma vez que se trata de requerimento 

conjunto, o qual está em conformidade com a nova redação do art. 226, § 

6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Deste 

modo, sem maiores delongas, é incontestável a possibilidade de 

decretação do divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque 

não se pode, sem prejuízo do direito substancial dos Requerentes deixar 

de acolher o pedido de Divórcio, visto que seria extremamente injusto 

proclamar a improcedência do pedido quando eles, certamente procurando 

reorganizar suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento 

que facilite tal objetivo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

HOMOLOGO o acordo realizado (art. 487, III, “b” do NCPC); e, ACOLHO a 

pretensão inicial (art. 487, I, do CPC) extinguindo a presente com 

resolução do mérito, e, em consequência, com fundamento no art. 2º, 

inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, DECRETO o divórcio do casal 

e declaro extinto o vínculo matrimonial, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos. O ex-cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja: PAMELA ISABELA DE SOUZA SALES. Expeça-se, imediatamente, o 

necessário à averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento 

sob ID n.º 11875301, após, Transitado em julgado. Isento de custas, pois 

concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. (art. 98 do 

C.P.C.). Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir litígio. 

Arquive-se o processo, observando-se as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá - MT, 13 

de março de 2.018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito Assinado 

eletronicamente por: LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12200710 18031416264854100000011997822

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010780-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE CARVALHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

102.630.898-43 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010780-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: KLEBER DE CARVALHO 

ARAUJO REQUERIDO: ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN PROCURADOR: 

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO Vistos, etc. Acolho 

cota do representante do Ministério Público de Id 1306089, intimem - se os 

autores para que junte aos autos de certidões de de antecedentes cíveis 

e criminais deste Juízo e da Justiça Federal, além de certidões de órgãos 

de proteção ao crédito. Após, com juntada das certidões dê - se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação. CUIABÁ, 15 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013000-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO (REQUERENTE)

ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDENCIO CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da 

presente como mandado. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das formalidades legais. Às providências. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 900029 Nr: 29848-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGRDS, JUSSANDRE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 900029.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls. 45; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 51/52), sendo certificando pela Senhora Gestora 

Judicial fls.53, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Publico 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 54). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.
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Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 824776 Nr: 30815-20.2013.811.0041

 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: GHBN, JLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código: 824776.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 93/94, 

sendo certificando pela Senhora Gestora Judicial fls. 95, que a parte 

autora até a presente data não se manifestou, o Ministério Publico 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 96). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1062681 Nr: 52205-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADAT, ECDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO TEIXEIRA - 

OAB:10892

 Desse modo, indefiro os pedidos de fls. 168 - verso, item “d”.Nos termos 

do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o devedor para, 

em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações alimentícias 

vencidas, referentes aos meses de setembro de 2.017 a maio de 2.018, 

no valor de R$ 9.965,42 (nove mil novecentos e sessenta e cinco reais e 

quarenta e dois centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo.Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não 

restar comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio 

da justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.Advirta o devedor 

que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, podendo, 

eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios da prática 

do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).Tendo sido juntada a 

certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias.Por fim, conclusos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 220242 Nr: 28596-15.2005.811.0041

 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: AFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Fátima Flores - 

OAB:9168, MARLAN FERREIRA DA SILVA - OAB:8020/MT, Nayara 

Andréa Peu da Silva - OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JR - OAB:7.215

 Vistos, etc.

Autos nº 220242

Defiro o pedido de fls. 508/509 e determino seja expedida carta de 

sentença, conforme determinado na sentença de fls. 496/497.

Após, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1157494 Nr: 34876-16.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE SOUZA MONARO - 

OAB:13.094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1157494

Determino o desentranhamento do documento de fls. 18, para serem 

juntados aos autos principais, observando a sequência cronológica.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 953750 Nr: 1902-57.2015.811.0041

 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: GFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 Vistos, etc.

Autos n.º 953750

Traslade-se cópia do termo de acordo realizado às fls. 513, para serem 

juntados aos autos de Código 1157494.

Após, considerando a desistência do prazo recursal (fls. 513, dispositivo), 

proceda-se o desapensamento dos autos, remetendo-os ao arquivo, 

observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1124594 Nr: 20729-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO o acordo 

realizado (art. 487, III, “b” do NCPC); e, ACOLHO a pretensão inicial (art. 

487, I, do CPC) extinguindo a presente com resolução do mérito, e, em 

consequência, CONFIRMAR A LIMINAR DE FLS. 21/21 - VERSO com 

fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos.O ex-cônjuge voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja: ANA ALVES DE BRITO.Expeça-se, o 

necessário à averbação da sentença à margem da Certidão de 

Casamento. (fls. 09)Isento de custas e condenação em verba honorária, 

pois concedo os benefícios da justiça gratuita às partes.Cientifique-se o 

Ministério Público.Intime-se.Transitado em julgado, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas 

necessárias.P.R.I.C.Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1120945 Nr: 19198-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT

 Pelo exposto e o que mais dos autos consta, ACOLHO a pretensão inicial 

(art. 487, I, do NCPC) extinguindo a presente com resolução do mérito, e, 

em consequência, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único 

da Lei 6.515/77, DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo 

matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.O ex-cônjuge 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja: CIBELE ALVES DE ARRUDA. 

(fls. 05 – verso, item “e”)Expeça-se o competente mandado para 

averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento de fls. 09, 

após o decurso do trânsito em julgado. Isento de custas e condenação em 

verba honorária, pois concedo os benefícios da justiça gratuita às 

partes.Cientifique-se o Ministério Público.Intime-se.Transitado em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas 

necessárias.P.R.I.C.Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 940615 Nr: 54923-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e o que mais dos autos consta, ACOLHO a pretensão inicial 

(art. 487, I, do NCPC) extinguindo a presente com resolução do mérito, e, 

em consequência, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único 

da Lei 6.515/77, DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo 

matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.O ex-cônjuge 

permanecerá usando o nome de solteira. (fls. 14)Expeça-se o competente 

mandado para averbação da sentença à margem da Certidão de 

Casamento de fls. 14, após o decurso do trânsito em julgado. Isento de 

custas e condenação em verba honorária, pois concedo os benefícios da 

j u s t i ç a  g r a t u i t a  à s  p a r t e s . C i e n t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o 

Público.Intime-se.Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os 

autos ao arquivo, observando as cautelas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá - 

MT, 16 de maio de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1117009 Nr: 17471-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladário Silva Borges Filho - 

OAB:OABMT8104

 Vistos, etc.

Autos n.º 1117009

Certifique-se a Senhora Gestora quanto ao cumprimento e devolução da 

Carta Precatória expedida às fls. 70.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 234982 Nr: 4092-08.2006.811.0041

 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: HAMER HAMMOUD FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMMOUD MOHAMED FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:9732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:9732

 Vistos, etc.

Código: 234982

 Determino a intimação pessoal do inventariante para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já a intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem –se os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 16 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919563 Nr: 43141-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDS, JDPN

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 43141-75.2014.811.0041, 

Protocolo 919563, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012377-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 162 de 385



A. K. L. W. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA MONIQUE LIMA BARROS OAB - 055.032.251-55 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON FERREIRA WOITOVICZ (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 Segunda 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 Segunda 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 Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2017. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012383-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. L. W. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA MONIQUE LIMA BARROS OAB - 055.032.251-55 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON FERREIRA WOITOVICZ (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 Segunda 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 Segunda 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 Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2017. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012482-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. A. M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIETH ROSA MARTINS DE FIGUEIREDO OAB - 862.346.411-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIVALDO PEDRO 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, 16 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012802-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEY DA SILVA SANTOS OAB - 007.837.931-89 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAILTON DE SIQUEIRA NASCIMENTO (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 Terceira 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 Terceira 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 Terceira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036336-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LUCIA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimada da certidão de ID 

13068175, a parte exequente deixou transcorrer sem se manifestar. Nos 

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

vista o teor da certidão de ID 13067953, impulsiono os autos para intimar a 

parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, sob 

pena de extinção. Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030589-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRLEY PINHEIRO KRETLI OAB - MT0011750A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. S. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimada da certidão de ID 

13068433, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. 

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

em vista o teor da certidão de ID 13068263, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, sob 

pena de extinção. Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1038173 Nr: 40660-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DICLÔ ESPEDITO VIEIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANA CASANOVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA DE SOUZA PHILIPPI 

LUZ - OAB:OAB/SC 24.176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

em vista o teor da certidão de fl. 20, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158065 Nr: 10701-75.2004.811.0041

 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: ADELAIDE MERCADANTE DOS SANTOS, HEVERTON 

ROBERT VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDAIR GONÇALVES DA COSTA 

CALEGARI - OAB:10178/MT, ROOSELENY ANDRADE CUEBAS - 

OAB:5.211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

em vista a sentença de fl. 26, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

autora para juntar aos autos cópias das matrículas dos imóveis em 

questão, a fim de possibilitar a expedição de Formal de Partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1290518 Nr: 5069-77.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDDS, LGDDS, ERGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANIA TATIBANA DE SOUZA 

- OAB:PR/16.175, NPJ - UNOPAR/LONDRINA/PR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

em vista o teor da certidão de fl. 14, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1293855 Nr: 6136-77.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMH, EKHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

em vista o teor da certidão de fl. 16, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 787470 Nr: 41371-18.2012.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNC, JOARINA NEVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO CASTELHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 41371-18.2012 (Cód. 787470)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que a presente execução fora extinta, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, o que impossibilita 

nova pretensão de cumprimento de sentença nestes autos.

Em decorrência, bem assim tendo em vista a obrigatoriedade de 

distribuição de novos processos apenas pelo sistema PJE, por força da 

Portaria n.º 554/2016 - PRES, determino o desentranhamento da petição e 

documentos de fls. 114/117, com a posterior entrega ao seu subscritor, 

para as providências que julgar pertinentes.

Na sequência, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 958831 Nr: 4345-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATA, MJAC, ATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:18841, EDUARDO H. CUBITZA - OAB:10742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15244

 Processo nº 4345-78.2015 (Cód. 958831)

VISTOS, ETC.

Analisando a pretensão de fls.92/96, verifico que fora manejado 

cumprimento de sentença, todavia, embasada em decisão interlocutória 

exarada pelo juízo da 4ª Vara de Família nos autos da Ação Revisional nº. 

1000602-72.2017, de maneira que a pretensão de cumprimento deverá ser 

efetuada nos termos do artigo 528, caput, da Lei Processual Civil, perante 

o juízo competente.

Em decorrência, determino o desentranhamento da petição e documentos 

de fls. 92/98, devendo ser entregue ao seu subscritor para que, 

querendo, adote o procedimento legal para obter a tutela jurisdicional 

pretendida.

Na sequência, tornem os autos ao arquivo.

Às providências.

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1301220 Nr: 8817-20.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSS, FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ALVORADA D'OESTE/RO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8817-20.2018.811.0041 – Código 1301220VISTOS 

ETC.Trata-se de Ação de Modificação de Guarda Definitiva para Guarda 

Compartilhada, proposta por VALTER DE SOUZA SILVA, representado 

pela curadora FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA, em desfavor de 

ANGELA CORREA PEREIRA SILVA, relativa à criança ABNER PEREIRA 

SILVA.Ressai dos autos que a ação foi inicialmente proposta na comarca 

de Alvorada do Oeste-RO, sendo, em sequência, declinada a competência 

para esta Comarca, fls.56/57.A ré foi citada à fl. 28, mas não compareceu 

à audiência de conciliação, fl. 37.Às fls. 39/43, a requerida justificou sua 

ausência, alegando que reside com a criança na comarca de Cuiabá e 

requereu a remessa dos autos para esta capital, em razão do domicílio do 

incapaz, o que foi deferido, às fls.56/57.Os autos foram remetidos para a 

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude, que declinou a 

competência em razão da matéria, sendo o processo redistribuído para 

esta Especializada de Família e Sucessões, fl. 66.Por conseguinte, 

vislumbro que ainda não houve a tentativa de conciliação entre as ; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pela ré, 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 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelos autores (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 a ré o direito de examinar seu conteúdo a 
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qualquer tempo.No mais, ratifico os demais atos processuais praticados 

anteriormente, nos termos do art. 64, § 4o, do NCPC.Ciência ao 

presentante do Ministério Público.Às providência.Cuiabá/MT, 16 de maio de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1296724 Nr: 7389-03.2018.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLM, ALM, LLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALYSON SILVA BUENO - 

OAB:20.903/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7389-03.2018.811.0041 – Código nº 1296724

VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GABRIEL LEITE 

MIRANDA e ALEXANDRE LEITE MIRANDA, representados por LUCIANA 

LEITE DA SILVA, em desfavor de RONILSON DA CONCEIÇÃO MIRANDA, 

todos qualificados, distribuído por dependência aos autos de código 

343920.

Os presentes autos foram distribuídos de forma física, entretanto, por 

força da Portaria n.º 554/2016 - PRES, a distribuição de novas ações, a 

partir de 07/11/2016, deverá ocorrer apenas pelo sistema PJE.

 Desta forma, indefiro o processamento do pedido retro, nos presentes 

autos, devendo o mesmo ser distribuído via Processo Judicial Eletrônico 

(PJE), razão pela qual, nos termos da Portaria 554/2016-PRES, do TJMT, 

determino o cancelamento da distribuição do presente processo.

Promovam-se as anotações e baixas necessárias e remetam-se os autos 

ao Cartório Distribuidor para a adoção das medidas previstas no art. 3.º, 

§1.º e §2º, da referida portaria.

 Sem custas e honorários.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

Cuiabá, 15 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1296725 Nr: 7390-85.2018.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLM, ALM, LLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALYSON SILVA BUENO - 

OAB:20.903/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7390-85.2018.811.0041 – Código nº 1296725

VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GABRIEL LEITE 

MIRANDA e ALEXANDRE LEITE MIRANDA, representados por LUCIANA 

LEITE DA SILVA, em desfavor de RONILSON DA CONCEIÇÃO MIRANDA, 

todos qualificados, distribuído por dependência aos autos de código 

343920.

Os presentes autos foram distribuídos de forma física, entretanto, por 

força da Portaria n.º 554/2016 - PRES, a distribuição de novas ações, a 

partir de 07/11/2016, deverá ocorrer apenas pelo sistema PJE.

 Desta forma, indefiro o processamento do pedido retro, nos presentes 

autos, devendo o mesmo ser distribuído via Processo Judicial Eletrônico 

(PJE), razão pela qual, nos termos da Portaria 554/2016-PRES, do TJMT, 

determino o cancelamento da distribuição do presente processo.

Promovam-se as anotações e baixas necessárias e remetam-se os autos 

ao Cartório Distribuidor para a adoção das medidas previstas no art. 3.º, 

§1.º e §2º, da referida portaria.

 Sem custas e honorários.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

Cuiabá, 15 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1030276 Nr: 36919-57.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPV, PHPV, FLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALESSANDRO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 6.894

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

3º VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Processo n° 36919-57.2015 (Cód. nº 1030276)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposto por Samuel Pereira 

Vitório e Pedro Henrique Pereira Vitório, representados por sua genitora 

Fabiana Lopes Pereira em face de Frederico Augusto Rodrigues Vitório, 

por meio do qual pretendem o recebimento da pensão alimentícia outrora 

fixada.

Depreende-se dos autos que intimados via edital, fl.156, para dar o regular 

prosseguimento ao feito, deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido, 

fl. 157.

Instado, o n.presentante do Ministério Público manifestou-se pela extinção 

do processo nos termos do art.485, inciso III do NCPC, fl. 158.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, III do NCPC.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e, na sequência, arquivem-se os autos.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1131217 Nr: 23491-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON FERNANDES DE ARAUJO, CLEBSON 

SAMUEL FERNANDES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RUY PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

em vista o teor da certidão de fl. 88, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019942-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMAR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "DECISÃO Processo: 

1019942-36.2016.8.11.0041. AUTOR: SOLIMAR RODRIGUES DE SOUZA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de conciliação, passo ao saneamento do feito, com espeque 

no artigo 357, do CPC. Inexistindo questões preliminares a serem 

apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos, por entender desnecessário. Assim, considerando 

que para análise da controvérsia judicial, necessária realização de perícia 

médica na parte requerente, para aferição da alegada incapacidade 

laborativa nomeio como perito médico judicial o Dr. JOÃO LEOPOLDO 

BAÇAN, podendo ser encontrado em seu consultório na Rua barão de 

Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - 

MT, Tel.: 99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso. Ademais, DESIGNO para o dia 30.06.2018 às 09:00 

horas a realização da perícia nas dependências do consultório do perito 

supramencionado, devendo a secretaria desta unidade judiciaria 

providenciar a intimação para comparecimento, com tempo suficientemente 

hábil, a parte requerente e seu(a) advogado(a), bem como, do INSS, 

devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser advertida de 

que deverá trazer todos os documentos médicos necessários à clara 

compreensão do histórico e quadro clínico passado e atual de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para 

indicar assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 

(quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II[1]). Posteriormente, intime-se o 

perito a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, 

mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC[2]. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1009798-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO ALVES BRANICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS OAB - MT16605/O 

(ADVOGADO)

DORALICE FRANCISCA GARCIA OAB - MT7444/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de conciliação, passo ao saneamento do feito, com espeque 

no artigo 357, do CPC. Inexistindo questões preliminares a serem 

apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos, por entender desnecessário. Assim, considerando 

que para análise da controvérsia judicial, necessária realização de perícia 

médica na parte requerente, para aferição da alegada incapacidade 

laborativa nomeio como perito médico judicial o Dr. JOÃO LEOPOLDO 

BAÇAN, podendo ser encontrado em seu consultório na Rua barão de 

Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - 

MT, Tel.: 99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso. Ademais, DESIGNO para o dia 30.06.2018 às 09:20 

horas a realização da perícia nas dependências do consultório do perito 

supramencionado, devendo a secretaria desta unidade judiciaria 

providenciar a intimação para comparecimento, com tempo suficientemente 

hábil, a parte requerente e seu(a) advogado(a), bem como, do INSS, 

devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser advertida de 

que deverá trazer todos os documentos médicos necessários à clara 

compreensão do histórico e quadro clínico passado e atual de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para 

indicar assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 

(quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II[1])." OBSERVAÇÃO: O 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: 1014674-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Inicialmente 

recebo a emenda a inicial de ID. 8002696, bem como defiro os benefícios 

da AJG, pleiteados na exordial. A tutela de urgência foi inserida no art. 

300, do CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). Conquanto, 

conjecturo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, 

considerando que os elementos de convicção apresentados no presente 

momento processual pela requerente não demonstra a probabilidade do 

direito. Com efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos 

presentes autos, infere-se imprescindível a realização de perícia médica 

para aferição da(s) moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) 

decorrente(s). Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de 

urgência. Para tanto, NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO 

BAÇAN, podendo ser encontrado no seu consultório localizado na Rua 

barão de Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, 

Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso. DESIGNO para o dia 30.06.2018 às 

09:40 horas a realização da perícia nas dependências do consultório do 

perito supra mencionado, devendo a secretaria desta unidade judiciaria 

providenciar a intimação para comparecimento, com tempo suficientemente 

hábil, a parte requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a 

pessoa periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá 

trazer todos os documentos médicos necessários à clara compreensão 

do histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC." OBSERVAÇÃO: O 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: 1004494-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR NEUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de conciliação, passo ao saneamento do feito, com espeque 

no artigo 357, do CPC. Inexistindo outras questões preliminares a serem 

apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos, por entender desnecessário. Assim, considerando 

que para análise da controvérsia judicial, necessária realização de perícia 

médica na parte requerente, para aferição da alegada incapacidade 

laborativa nomeio como perito médico judicial o Dr. JOÃO LEOPOLDO 

BAÇAN, podendo ser encontrado em seu consultório na Rua barão de 

Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - 

MT, Tel.: 99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso. Ademais, DESIGNO para o dia 02.07.2018 às 08:00 

horas a realização da perícia nas dependências do consultório do perito 

supramencionado, devendo a secretaria desta unidade judiciaria 

providenciar a intimação para comparecimento, com tempo suficientemente 

hábil, a parte requerente e seu(a) advogado(a), bem como, do INSS, 

devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser advertida de 

que deverá trazer todos os documentos médicos necessários à clara 
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compreensão do histórico e quadro clínico passado e atual de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para 

indicar assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 

(quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II[1]). Posteriormente, intime-se o 

perito a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, 

mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC"... 

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.: 976498 Nr: 12399-33.2015.811.0041

 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: JACOB PISAIA JUNIOR & CIA LTDA, JACOB PISAIA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16.674-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 713326 Nr: 5944-91.2011.811.0041

 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: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- GPPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELYNE FLECK - 

OAB:62.141, JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:45.071-A - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 

487, I, do CPC, revogando a liminar concedida no alvorecer da 

demanda.Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade Impetrada para 

os devidos fins.Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme 

inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.I.C.Cuiabá/MT, 16 de 

maio de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 972058 Nr: 10257-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIDIO DE MELLO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ERNANDES BARBOSA 

CORRÊA - OAB:16.872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 972058 – Execução

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os documentos encartados às fls. 61/64.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 714465 Nr: 9181-36.2011.811.0041

 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: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

VILELA - OAB:5.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 714465 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 228 pelo prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 349082 Nr: 19413-15.2008.811.0041

 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: ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA, ANGELA 

DE PINHO HERANE, EDILSON ROSENDO DA SILVA, JOÉ ADELAR DAL 

PISSOL, JUSSARA HELENA A. DE JESUS ALCOFORADO, LUCIA 

VALDEREZ CUIABANO PRESTES, LUILSON BARROS MALHEIROS, MARIA 

DE LOURDES OLIVEIRA, MARIA IGNEZ DESCHAMPS C. BATISTA, PAULO 

EMILIO MAGALHAES, RUBI FACHIN, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRAS, SONIA CRISTINA MANGONI DE OLIVEIRA LELIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD 

- PROC. JUD. MUNIC. CBA - OAB:5931

 Autos n.º 349082 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Os requerentes manejam pedido de reconsideração ao comando judicial 

de fl. 121/121v, o qual indeferiu a concessão aos mesmos da gratuidade 

de justiça.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de matéria já decidida no 

presente feito, repiso as argumentações expendidas na decisão 

combatida.

Ante ao exposto, de acordo com as considerações supra INDEFIRO o 

pedido de fls. 122/125, mantendo a decisão de fl. 121/121v, tal como foi 

lançada.

No mais, intimem-se os autores para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o 

que entenderem de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 999925 Nr: 23430-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Autos n.º 999925 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 212, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 806451 Nr: 12930-90.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANNA ALMEIDA MORAES MUSTAFÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3.774/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 806451 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista as certidões de fls. 452 e 544, intime-se, pessoalmente, a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 970319 Nr: 9451-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MARQUES RONDON NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171 OAB/MT, MARILCI MALHEIROS FERNANDES 

DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:PROC. DO ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 970319 – Procedimento ordinário

 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.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 840209 Nr: 44626-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé roberto curvo garcia 

proc.federal - OAB:mat

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

condenar o requerido a conceder a segurada o auxílio-acidente desde o 

dia seguinte a sua cessação do auxílio-doença (12/07/2013 – fl. 73), com 

a incidência dos índices da seguinte forma:1)No que tange à correção 

monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento 

do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;2)Quanto aos juros 

de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 

1.960/09.Sem custas.Condeno a Autarquia Federal ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos moldes do art. 85 do CPC.Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I, do CPC.P.I.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de maio de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 727092 Nr: 22944-07.2011.811.0041

 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: ITACIR CECATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 727092 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

Prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fls. 159/160.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 353925 Nr: 24373-14.2008.811.0041

 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: ADALBERTO SEBASTIÃO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, com resolução de mérito, para condenar o requerido a conceder 

ao requerente aposentadoria por invalidez, a partir do dia 22/01/2009, data 

da citação válida, observada, contudo, a prescrição quinquenal, com a 

incidência dos índices da seguinte forma:1)No que tange à correção 
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monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento 

do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;2)Quanto aos juros 

de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 

1.960/09.Sem custas.Condeno a Autarquia Federal ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais), 

nos moldes do art. 85 do CPC.Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I, do CPC.P.I.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de maio de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 786363 Nr: 40252-22.2012.811.0041

 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: MARIA ALEXANDRINA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Autos n.º 786363 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

Tendo em vista as reiteradas manifestações da parte autora (fls. 155/156, 

159/160 e 162/163), intime-se a autarquia ré para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, restabelecer o benefício previdenciário concedido à parte autora em 

sede de antecipação de tutela (fls. 46/47v), consignando que o 

descumprimento da ordem judicial ensejará o cometimento do crime de 

desobediência, previsto no art. 330, do CP.

Outrossim, tendo em vista a informação de fl. 161, nomeio como perito o 

Médico Dr. Reinaldo Prestes Neto – CRM 5329, podendo ser encontrado a 

Avenida Aclimação, 335 - Bosque da Saúde - Cuiabá - MT - CEP 

78050-040 – telefone (65)3051-2250, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.

Intime-se o expert nomeado para, no prazo de 10 (dez) dias, designar data 

e horário para a realização da perícia, intimando-se, em seguida, as 

partes.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 127.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 983382 Nr: 15558-81.2015.811.0041

 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: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPEM MT INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE 

MATO GROSSO

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

OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 983382 – Mandado de segurança

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 966230 Nr: 7516-43.2015.811.0041

 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: FAST SHOP COMERCIAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCON MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/RJ 106.094, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA - OAB:OAB/SP 

169.709A, GUSTAVO GONÇALVES GOMES - OAB:266894-A, HEITOR 

FARO DE CASTRO - OAB:191667-A, PATRICIA HIROMI YAFUSO CHAN - 

OAB:OAB/SP 131.774, THAIS MATALLO CORDEIRO - OAB:247934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA PROC DO ESTADO - OAB:7242, NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 966230 – Procedimento ordinário

 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.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 881588 Nr: 17760-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO FRANCISCO DO AMARAL, ANTONIO 

SOARES DE AMORIM, ELISETE DA SILVA STOCK, JOSENIL APARECIDA 

BENEVIDES, MARIA ANITA CASTRO PORTO OLIVEIRA, ESCOLASTICA 

RIBEIRO DE FIGUEIREDO, JOSEFINA DA SILVA PEREIRA LEITE, 

MARCONDES NUNES DA SILVA, ADELCIO SPARAPAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO COSTA RIBEIRO 

FILHO-Proc. do Estado - OAB:PROC. EST., PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 881588 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Tendo em vista a notícia do falecimento do exequente Antônio Soares de 

Amorim conforme certidão de óbito acostada à fl. 316, defiro a sucessão 

processual a fim de constar no pólo ativo da ação o Espólio de Antônio 

Soares de Amorim, representado por sua inventariante Enir Vitor da Silva 

(fl. 315).

Proceda-se as alterações necessárias.

Após, intimem-se os credores para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promoverem o andamento do feito, devendo requerer o que entenderem 

de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 395934 Nr: 31200-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BENEDITA NORBERTO DA SILVA, ANA BENEDITA 

PINTO, ANA DA SILVA SOUZA, ANA CÉLIA LIBERATO DE OLIVEIRA 

GRILO, ANA DALVA FINAZZI LUZ, ANA DA SILVA FIGUEIREDO, ANA 

DIAS DE ARRUDA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MT, ANA DE FREITAS MACIEL, ANA DO BOM 
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DESPACHO RIBEIRO, ANA DULCE DE MORAES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 395934 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e no v. 

acórdão de fls. 84/87v e 137/146.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 819852 Nr: 26126-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE DA GLÓRIA PINHEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 819852 – Reintegração de posse

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifique a parte autora as provas que 

pretende produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 814630 Nr: 21090-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE DA GLÓRIA PINHEIRO DOS SANTOS, 

FRANCISCO DA SILVA & BRITO SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 814630 – Reintegração de posse

 Vistos etc.

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para os requeridos contestarem 

a presente demanda.

Após, no prazo de 10 (dez) dias, especifique a parte autora as provas 

que pretende produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 893845 Nr: 25800-36.2014.811.0041

 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: NILVA MATOS VITORAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 893845 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização da prova oral postulada pela parte autora e, para tanto 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01/08/2018, às 

14:30 horas.

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1060114 Nr: 51131-83.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6.249-MT

 Autos n.º 1060114 – Embargos à execução

 Vistos, etc.

Intime-se a parte embargada/exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os documentos encartados às fls. 34/35.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1296810 Nr: 7425-45.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO AZEVEDO ARECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1296810 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.
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Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1296502 Nr: 7305-02.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1296502 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1300056 Nr: 8491-60.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGORY AXEL ALMEIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Por conseguinte, deverá o INSS antecipar, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação 

que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos.No mais, ante as circunstâncias 

e provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição 

de hipossuficiência da parte autora e, por consequência lógica de causa e 

efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça 

gratuita, até que se prove o contrário. Aportado o laudo aos autos, cite-se 

a parte requerida para contestar a ação no prazo de 15 dias (arts. 183, 

335 e seguintes do CPC), prazo em que a autarquia também deverá se 

manifestar quanto à perícia realizada e juntar ao feito cópia do processo 

administrativo (incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, 

conforme art. 1°, II e IV, da Recomendação Conjunta n. 01/2015 do 

CNJ.Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 743027 Nr: 39969-33.2011.811.0041

 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: MARIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON RICALDES DA SILVA - 

OAB:8375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTANA MÔNACO 

- PROCURADOR FEDERAL-INSS - OAB:

 Autos n.º 743027 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 140, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812192 Nr: 18680-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO DE CASTILHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816578 Nr: 23015-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREO DE CASTILHO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868481 Nr: 8319-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHADY LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ - OAB:14.531, LEANDRO 

FERREIRA DA CRUZ - OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879777 Nr: 16592-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LACERDA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO DE CARVALHO - 

OAB:7.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912800 Nr: 38730-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA APARECIDA DE SOUZA RUHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000118-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIANE JESUS DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000118-57.2017.8.11.0041. AUTOR: DORIANE JESUS DE FIGUEIREDO 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. DORIANE JESUS DE 

FIGUEIREDO ajuizou a presente ação de cobrança, em face do MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora do 

requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para recompor à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação. Instruiu a inicial com os 

documentos. Devidamente citado o requerido apresentou contestação, 

alegando em prejudicial de mérito a prescrição do fundo de direito e 

prescrição quinquenal; no mérito, afirmou que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV em razão da reestruturação da carreira do 

executivo municipal e o recebimento dos seus vencimentos ocorrido até o 

5º dia útil subsequente ao mês de competência. Ao final, pugna pela 

improcedência da demanda (ID. 4912997). Réplica à contestação acostada 

no ID. 4987969. É a síntese do necessário. Fundamento e decido Cuida-se 

de ação de cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração no 

período de instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro 

que o desate da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto 

que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser 

resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 

355, inciso I, do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da 

demanda, passo a apreciação da preliminar, aventada na contestação. 

Quanto à alegada fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, 

acentuou que a legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação 

de determinada carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional, à medida que não é 

possível afirmar que tal reformulação observou plenamente a defasagem 

na remuneração do servidor, em razão de possível erro na aplicação da 

metodologia de conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é 

o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado da Federação: 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) 

— PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A 

CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL 

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

— REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO 

— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a 

prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da 

distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, 

apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por 

arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. 

(Apelação / Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA 

IMPROCEDENTE – URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 85 DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE 

DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO 

STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, 

e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 05/01/2017, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 
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públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do executivo municipal, no qual se engloba a requerente, tem 

direito à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de 

possível equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de 

Valor. Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a 

incorporação, o entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de 

Justiça do Estadual de Mato Grosso é no sentido de que eventual 

montante deve ser apurado na fase de liquidação de sentença por 

arbitramento. A propósito, o Superior Tribunal Federal, firmou 

entendimento, na sistemática da repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. 

min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de que o direito ao percentual de 11,98%, 

deve perpassar por processo de liquidação, in litteris: “1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 173 de 385



PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010591-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUCIR FELIX MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS OAB - MT8582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETARIO ADJUNTO DA 

CORREGEDORIA/CONTROLADORIA GERAL CGE (IMPETRADO)

SEDUC (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos etc. Considerando a aparente incompatibilidade entre os 

elementos da ação na forma apresentada na peça de ingresso (indicação 

da autoridade coatora pela pessoa, não pelo cargo), determino que a parte 

autora seja intimada para esclarecer tal aspecto da controvérsia, no prazo 

de 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1011549-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita, bem como especificarem as provas, caso queira: "...ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela lançado na inicial. No prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Após, dê-se vista ao Ministério Publico. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012019-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, intime-se a parte Autora para, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, anexando os documentos nos moldes da mencionada 

resolução e colacionando os documentos legíveis, sob pena de 

indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 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: 1013190-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARQUES COSTA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (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: Posto 

isso, CONCEDO A LIMINAR para o fim de determinar que a impetrada se 

abstenha de inserir a impetrante no Regime de Estimativa Simplificada e 

Estimativa por Operação, até ulterior deliberação deste juízo. Notifique-se 

a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010285-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M A BARROS - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Desta forma, intime-se a Impetrante para, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando os documentos legíveis, sob pena de 

indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 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: 1006957-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILY ALCANTARA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Coordenadora de Aquisições e Contratos do Estado de Mato Grosso 

(RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no 

valor total de R$ 110.055,00 (cento e dez mil e cinquenta e cinco reais) na 

conta do requerido, com posterior transferência para a conta única do 

Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento 

de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste Estado, para que 

proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos. Em 

seguida, intime-se o fornecedor Paula Pinto Calil – Eirele-ME – DROGA 

GERAL, CNPJ: 06.953.423/0001-02, para que forneça o medicamento, sob 

a garantia dos valores aqui bloqueados. Apresentadas as prestações de 

contas, voltem-me os autos conclusos para a expedição de alvará em 

favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o requerido 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo da 

providência supra, colha-se Parecer Ministerial. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010785-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada 

para o fim de determinar que a autoridade indigitada coatora proceda ao 

imediato licenciamento do veículo PAS/MOTOCICLETA IMP YAMAHA/XTZ 

150 CROSSER CD, ANO 2014/MODELO 2015, COR CINZA, PLACAS QBF 

5433, RENAVAM 01055640956, CHASSIS 9C6DG2510F0024658, de 

propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento 

de mérito deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe a não 
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liberação do licenciamento caso haja outras pendências administrativas, 

tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011473-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALVES DE MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - 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, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada 

para o fim de determinar que a autoridade indigitada coatora proceda ao 

imediato licenciamento do veículo CHEVROLET CELTA, cor branca, placa 

OBE -5703, chassi 9BGRP48FODG170410, RENAVAM 00525616705, de 

propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento 

de mérito deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe a não 

liberação do licenciamento caso haja outras pendências administrativas, 

tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012015-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO JEREMIAS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - 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: Vistos, 

etc. Analisando os autos, verifico que a procuração se encontra dividida 

em dois anexos diferentes, entre os Ids n° 13046655 e n° 13046646, 

constando a assinatura separadamente do restante da procuração. Desta 

forma, intime-se a Impetrante para, nos termos do artigo 321 do Novo 

Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar tal situação, sob pena de indeferimento, nos termos do 

parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009134-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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. Analisando os autos, verifico que documentos 

indispensáveis à instrução da inicial encontram-se ilegíveis, em especial 

quanto ao RG do Requerente (Id n° 12615435). Desta forma, intime-se a 

Impetrante para, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo 

Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionando os 

documentos legíveis, sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo 

único do mesmo artigo. 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: 1013373-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretario de Estado de Saúde (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO, por sentença, a desistência 

da ação (ID. 13251335), para que produza os seus jurídicos efeitos e, em 

consequência, JULGO extinto o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Transitada em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. 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.: 852511 Nr: 55309-46.2013.811.0041

 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: LUIZA REIS DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA C. QUEIROZ - 

OAB:15.402, MARISA N. C. PERRI - OAB:9843-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998656 Nr: 22871-93.2015.811.0041

 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: NELSON VICENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 176 de 385



GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES JOSE DOS REIS - 

OAB:18883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749817 Nr: 1457-44.2012.811.0041

 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: FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E EDUCACIONAL, COORDENADORIA REGIONAL EM MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1301532 Nr: 8878-75.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FRANCO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a liquidação de sentença realizar-se-á nos próprios 

autos, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer a liquidação do julgado no feito onde o mesmo foi prolatado.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1290731 Nr: 5146-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER FERREIRA DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - GESTOR PLENO DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALOISIO LUFT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a liquidação de sentença realizar-se-á nos próprios 

autos, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer a liquidação do julgado no feito onde o mesmo foi prolatado.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006272-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUAD FEGURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030920-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTSUL CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT0017724A (ADVOGADO)

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: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029324-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034340-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UEZILEI FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

MARIA CARMEN DE JESUS (AUTOR)

CONCEICAO BALBINA DA CUNHA (AUTOR)

NELSON JERONIMO DA SILVA (AUTOR)

MARCOS ROBERTO SILVA DE MORAES (AUTOR)

ALENIR FELIX DE MIRANDA SILVA (AUTOR)

ELIAS MACIEL DE OLIVEIRA (AUTOR)

WALTERNEY DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031106-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON SEVERINO DA SILVA (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: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028613-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DA CRUZ FORLANI OAB - SP281920 (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027559-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA BARROS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT0015415A-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026749-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHOCOLATES GAROTO SA (AUTOR)

CHOCOLATES GAROTO SA (AUTOR)

NESTLE BRASIL LTDA. (AUTOR)

NESTLE BRASIL LTDA. (AUTOR)

CHOCOLATES GAROTO SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA OAB - SP237120 (ADVOGADO)

FLAVIO BASILE OAB - SP344217 (ADVOGADO)

LAURA CARAVELLO BAGGIO DE CASTRO OAB - RJ173295 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036479-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROMILDO MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033651-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CARDOSO (AUTOR)

DOMINGOS SAVIO DUARTE MELO (AUTOR)

CESAR AMIL DE AMORIM (AUTOR)

KELLY PEREIRA DE SALES SIQUEIRA (AUTOR)

ADEMIR PANIZ (AUTOR)

MARIA DO CARMO BARROS SARAIVA SAAD (AUTOR)

GONCALO DIAS SILVA (AUTOR)

MARCONI DANTAS CORREA (AUTOR)

FERNANDA PEREIRA SCHULTS (AUTOR)

MARIA DE LOURDES CONCEICAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO)

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022084-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO JOAO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011308-51.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BRASHOP S/A-ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028614-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALIRA DALCIN FEITOSA MIRALHA OAB - SP321202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000119-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009541-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERREIRA XAVIER (AUTOR)

TANIA MARIA DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010056-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009909-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AUGUSTO BISPO NUNES (AUTOR)

PEDRO HENRIQUE PRADO VIEIRA (AUTOR)

MIZAEL DE FARIA SILVA (AUTOR)

ADERSON RAFAEL DOS SANTOS ALVES (AUTOR)

MORIEL BARBOSA CESAR (AUTOR)

ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ (AUTOR)

HERICO MULLER MONTEIRO NEGRE (AUTOR)

DANILO TIAGO ARGENTINO RAMOS (AUTOR)

TEILO DE OLIVEIRA BORGES OLIVEIRA (AUTOR)

AILSON JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO (AUTOR)

FELIPE DE JESUS DAMASIO (AUTOR)

ADRIANO RODRIGUES GENTIL (AUTOR)

FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS (AUTOR)

JONATHAN GONCALVES CAVALCANTI (AUTOR)

WILLIAM HENRIQUE SILVA (AUTOR)

JULIANO DA SILVA MACHADO (AUTOR)

DENILSON SANTOS CARDOSO (AUTOR)

GUSTAVO MIGUEL RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR)

WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

JULIO CEZAR DE SOUZA MATOS (AUTOR)

LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

ADELSON JOSE MARQUES FILHO (AUTOR)

WILLIAN RIBEIRO PADUA (AUTOR)

LUCAS VINICIUS KRAPPER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010072-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA MARIA HEINTZE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003465-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ARAUJO PREUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004577-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIS CAMARA MONCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027607-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDEUNICE LOPES OAB - MT0017890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013172-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ALMEIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

perseguido pela parte. A atribuição de um valor, conforme previstos no 

art. 291 e seguintes, do CPC, é de suma importância para o recolhimento 

de custas e também para a fixação de competências. No caso vertente, a 

parte autora pretende a reintegração ao cargo ocupado, com o pagamento 

retroativo de todas as vantagens financeiras advindas do afastamento. 

Cabe asseverar que o valor dos subsídios é fixo, sendo possível o autor, 

com pleno conhecimento disso, fazer os cálculos necessários sobre o 

valor de sua renumeração, de forma a apresentar ao juízo ao menos uma 

estimativa da quantia pretendida. Verifico também que o autor não juntou 

aos autos seu comprovante de endereço. Em sendo assim, a parte autora 

deverá, no prazo de 15 dias, promover a emenda à petição inicial, a fim de 

juntar o documento mencionado e adequar o valor dado à causa. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013359-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENISE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restituição c/c Declaração de Indébito 

ajuizada por GENISE MARTINS DA SILVA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Observa-se que a Requerente pretende a restituição dos 

valores cobrados a título de desconto previdenciário incidente sobre a 

função de confiança (FDE) referente ao período de 01/2016 a 12/2017, 

porém não consta dos autos os holerites de todo o período requerido para 

que se possa apurar os valores supostamente descontados a maior. 

Deste modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio 

da economia processual, faculto a Requerente a emendar a inicial para 

juntar os documentos mencionados, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013361-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENISE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro a Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, da manifestação negativa da autora na inicial, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997051 Nr: 22226-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO SOLANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:, MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026125 Nr: 34837-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHENIA CASTILHO REIS, FRANCINETE RAIOL DE 

CARVALHO GARCIA, GILBERTO HANKE, ISILDA SIMONE CAMACHO 

MALPICI, JOSE EVALDO LOPES DE OLIVEIRA, ORTENCIA BORGES DA 

SILVA, JOSÉ ADALTO VARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ ARFOX - 
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OAB:13.033/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030625 Nr: 37074-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO LUIS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040006 Nr: 41628-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOLITO DELFINO CESAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044066 Nr: 43497-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVA DE FRANÇA SOUZA, ANILDA ALVES 

RODRIGUES, MARIA DA GLÓRIA NAZÁRIO, GILBERTO WAGNER MENDES 

CUNHA, MARLENNE BARROS, NALZIRA ROQUES MARCONDES, NEUSA 

TERESINHA HAAS, PAULO ROBERTO HENRIQUE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049485 Nr: 46146-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA GOZALES LEÃO, CATARINA DE 

MAGALHÃES MEDEIROS, MARLY LEÃO MINGARELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 771836 Nr: 24920-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZZIA KELLY FERRARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Soares De Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7800

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 785853 Nr: 39728-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL MARIA DE ARRUDA CONCEIÇÃO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, NAIRA NUNES DE 

OLIVEIRA ALTOÉ - OAB:OAB/MT 13.662, RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Vistos,

Tendo em vista a petição de fl. 359, intime-se o requerido para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar quanto à atualização dos cálculos 

apresentados à fl. 359-v, bem como, para que comprove o devido 

cumprimento da sentença no que tange à reintegração ao cargo da autora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 774309 Nr: 27504-55.2012.811.0041

 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: Carlos dos Santos

 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:, LUIZ ANTÔNIO 

ARAÚJO JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B

 Tendo em vista o petitório de fls. 337/371, manifeste-se os Requeridos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 929702 Nr: 49141-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: ANDRÉ NEVES FANTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO 

FAZENDÁRIA DA SECRET. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013276-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO OAB - MT9359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Estado-Adjunto da Secretaria de Estado de Gestão de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EMILIANO 

SOARES MONTEIRO contra ato dito coator praticado pelo SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificados na exordial, objetivando a medida liminar para 

que seja determinada a retificação do ato administrativo nº 3951/2014, 

referente ao reenquadramento para o cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Analista de Sistema, Classe “D”, Nível 2. 

Conta o Impetrante que foi aprovado no certame regido pelo Edital nº 

005/2009 – SAD/MT para o cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Perfil Analista de Sistema, e que ao tomar posse, apesar de 

possuir o título de Mestre, foi enquadrado na Classe A, Nível 1, quando 

deveria ter sido enquadrado na Classe D, Nível 2. Relata que após adquirir 

estabilidade funcional, requereu a retificação de seu enquadramento 

inicial, porém o pedido restou indeferido. Sustenta que foi deferido o 

enquadramento para outros servidores, ferindo o princípio da isonomia. É 

o relatório. Decido. A liminar pretendida na inicial deve ser, de plano, 

indeferida, uma vez que encontra vedação legal no art. 1º, da Lei nº. 

9.494/97, o qual determina a aplicação, ao instituto processual da 

antecipação de tutela, dos preceitos contidos no art. 1º, da Lei nº 

8.437/92. Vejamos: “Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos 

arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu 

parágrafo único e 7º da Lei nº. 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e 

seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da 

Lei nº. 8.437, de 30 de junho de 1992” (Lei nº. 9.494/97). “Art. 1º Não será 

cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento 

cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou 

preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida 

em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.” (Lei 

nº. 8.437/92). Assim dispõe o art. 7º, §2º da Lei 12.016/2009: “Art. 7º Ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) §2º Não será concedida medida 

liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” Nesse 

mesmo sentido é o posicionamento do E. STJ: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.º DA LEI 

N.º 9.494/97. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ART. 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido da possibilidade de 

concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, nos casos 

não vedados pelo art. 1.º da Lei n.º 9.494/97. Assim, não versando os 

autos sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de 

vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento 

de vencimentos, a antecipação de tutela deve ser deferida” (AgRg no Ag 

802016 / PE – 5ª Turma – Rel. Min. Laurita Vaz - DJ 05/02/2007 p. 350). E 

também do E. TJMT: “MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM FACE DA FAZENDA 

PÚBLICA QUE OBJETIVAVA ASSEGURAR INCORPORAÇÃO DE 

VANTAGENS EM FOLHA - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTS. 1º 

E 2-B DA LEI N°9.494/97 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – 

RECURSO IMPROVIDO. A Lei n°9.494/97 veda antecipação de tutela em 

demanda que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha 

de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou 

extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios” (Recurso de Agravo de Instrumento nº. 

52671/2007 – Classe II – 15 – Comarca de Porto Esperidião – 5ª Câmara 

Cível – Rel. Des. Munir Feguri). Isto posto, nos termos da fundamentação 

supra, INDEFIRO a liminar vindicada, com fulcro no art. 1º, da Lei nº. 

8.437/92, c/c art. 7º, §2º, da Lei nº. 12.016/09. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013167-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 
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perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência a favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012501-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1012501-33.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se a parte 

Requerente para sanar a falha que obsta o regular andamento do feito, 

procedendo ao recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária 

no prazo de 15 (quinze) dias, sujeito ao cancelamento da distribuição 

(artigo 290 do Código de Processo Civil). Cuiabá, 16 de maio de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788085 Nr: 42020-80.2012.811.0041

 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: DELCINA AVELINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT, MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - 

OAB:14854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003092 Nr: 24769-44.2015.811.0041

 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: DENIVALDO FILÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN DE SOUZA PAIVA - 

OAB:18982-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029200 Nr: 36419-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARCO VRECH COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

MORAIS - OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039364 Nr: 41340-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO SANTALUCIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042901 Nr: 42941-34.2015.811.0041

 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: NATALIA DE BRITTO SOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE J. LEOPÓLDINO - OAB: 

15398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050055 Nr: 46441-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA APARECIDA RONDON CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050863 Nr: 46859-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GIANCARLO AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051351 Nr: 47126-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO ARCANJO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:OAB-MT 18.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052189 Nr: 47504-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA DE BRITO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059243 Nr: 50636-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMELIA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALV ES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059628 Nr: 50853-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORES GODINHO 

JÚNIOR - OAB:13.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831505 Nr: 37179-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELCINA FÉLIX DE MIRANDA SOUZA, ANA ROSA 

SILVA, ELIANA DE CAMPOS BORGES, EDLEUZA DE SIQUEIRA DINIZ, 

ANGELINA MARIA DE SOUZA MEIRA, ARILCINA DO ESPÍRITO SANTO, 

IZABEL DO NASCIMENTO, LEONI SANTOS GOMES, ERMELINDA SILVA 

DOS SANTOS, LAURITA FERREIRA CHITTO, ELIAS MEIRA MARTINS, 

ERLITA GUIMARÃES DE LIMA, FÁTIMA DE OLIVEIRA BASTOS, HELENA 

SUZANA DOS SANTOS, LEONEIDA SARAVY MAIDANA

 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: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852018 Nr: 54884-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON FERREIRA DE MORAES - 

OAB:14239/MT, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927267 Nr: 47789-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334740 Nr: 5172-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILDO NORTOM DE ALMEIDA, MARIA DAS GRAÇAS 
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DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MTU - ASSOCIAÇÃO 

MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS

 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: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, PEDRO MARTINS VERAO 

- OAB:4893-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759740 Nr: 12064-19.2012.811.0041

 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: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIS FERREIRA - 

OAB:5.477, JOÃO DÁCIO ROLIM - OAB:822-A/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872277 Nr: 11244-29.2014.811.0041

 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 EVERSINO FERREIRA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904435 Nr: 33164-59.2014.811.0041

 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: MARILCE ROSA DE SOUZA, ELIZABETTE CONCEIÇÃO 

DO NASCIMENTO, NICE HELENA VITAL CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 989216 Nr: 18186-43.2015.811.0041

 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: SULMAP SUL AMAZ MDA. AGROP. LTDA, SULMAP SUL 

AMAZONIA MADEIRAS S AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO 

DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA SEFAZ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016748 Nr: 30461-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE GRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026596 Nr: 35104-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO ALVES DE OLIVEIRA, ELIAS MURTA DO PRADO, 

BENILDES HERMES NEVES, JOSE LINO BARBOSA, DIRCE ASSUNÇAO 

GOMES DA SILVA, NEUZA MARIA DE CAMARGO, MARIA ZELIA GOMES, 

TADEU DROBIALLO, LINO DIAS VIEIRA, JULIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032119 Nr: 37785-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA USTULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033951 Nr: 38618-83.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE HELENA DA SILVA, GLAUCIELI VASQUES 

PEREIRA, EDNA APARECIDA BUFFON, WELLINGTON HELDER SÃO 

MARCO BASSAROTTI, LAURA DA SILVA AUGUSTO ORLANDO, ELAINE 

CIRQUEIRA DA COSTA, GENIVAL ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO - 

OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039488 Nr: 41403-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMIZIA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047985 Nr: 45419-15.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE LAET FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057720 Nr: 49876-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY BATISTA CADIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 826292 Nr: 32232-08.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - 

OAB:13914/MT, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA- 

PROC. DO ESTADO - OAB:3.035

 Intimação do advogado do autor para comparecer na secretaria unificada 

e retirar os documentos desentranhados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011092-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREAR INFORMATICA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011092-22.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: GREAR INFORMATICA LTDA - 

ME IMPETRADO: THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos e etc, Grear 

Informática LTDA - ME impetrou Mandado de Segurança com Pedido 

Liminar contra suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente 

Diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – 

DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que autorize o 

licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2018, sem a exigência do 

recolhimento das multas de trânsito impostas, além da anulação das 

multas. Alega que é proprietário da veículo marca/modelo FORD/KA, 

ano/modelo 2016/2016, placas QBJ - 0733, que ao tentar emitir o CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento 

da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Relata, ainda, que está 

impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a autoridade coatora esta 

vinculando o ato de tal procedimento administrativo com os pagamentos 

das multas existentes. Entretanto, informa que em nenhum momento 

recebeu qualquer notificação dos autos de infrações de trânsito aplicada 

pela autoridade coatora. Diante do que expôs, requer em sede liminar a 

concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a 

proceder com o licenciamento anual de seu veículo, sem o pagamento 

prévio das multas pré-existentes. Com a inicial vieram os documentos 

introdutórios. É o relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, 

preceitua que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, verifico estar 

presente o fundamento relevante para o acolhimento da liminar, pois, 

segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 
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do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento 

do veículo marca/modelo FORD/KA, ano/modelo 2016/2016, placas QBJ - 

0733, cor predominante BRANCA, renavam nº 01083698108, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de maio de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019834-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THOMAZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE LAPA OAB - SP318372 

(ADVOGADO)

LEANDRO LUCON OAB - SP289360 (ADVOGADO)

ISADORA NOGUEIRA BARBAR OAB - SP332212 (ADVOGADO)

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 (ADVOGADO)

KETHILEY FIORAVANTE OAB - SP300384 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

DELEGADO DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1019834-07.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. IMPETRADO: 

SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO, DELEGADO 

DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por UPL DO BRASIL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A em face de 

ato ilegal supostamente praticado pelo SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO E OUTROS. De acordo com a disposição 

contida no artigo 96, I, "g", da Constituição Estadual, compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos da 

referida autoridade coatora. A competência em questão é absoluta e, por 

sua natureza, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Isto 

posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo, declinando da competência para processar e julgar o feito em favor 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinando a remessa 

dos autos àquela Corte para regular distribuição, o que faço com 

fundamento no art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018796-57.2016.8.11.0041
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MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1018796-57.2016.8.11.0041 AUTOR: MARCIA REGINA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de evidência proposta por 

Márcia Regina Rodrigues de Oliveira em face do Estado de Mato Grosso. 

Aduz, em síntese, que participou do concurso público para provimento do 

cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior (TLNS) – Jornalista, que 

tinha como requisito a conclusão de curso de graduação de nível superior 

em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Afirma que o edital 

previa a existência de 9 vagas para nomeação imediata, 5 vagas para 

cadastro de reserva e 1 vaga para portadores de deficiência, tendo sido 

aprovada na 68ª posição. Sustenta que foram nomeados 19 candidatos 

para o cargo em questão. Ao arremate, destaca que a Assembleia 

Legislativa efetuou diversas contratações temporárias para o cargo em 

questão, caracterizando a preterição de seu direito à nomeação. Pelo 

exposto, requer a concessão de tutela de evidência para que seja 

determinada a sua nomeação no cargo público e, no mérito, a confirmação 

da liminar, além da condenação do Requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais. A análise do pedido de tutela de evidência 

foi postergada para após a contestação. Regularmente citado, o 

Requerido contestou a ação, sustentando a inexistência do direito alegado 

e pugnando pela improcedência dos pedidos. A Requerente impugnou a 

contestação, rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a 

pretensão pela procedência dos pedidos formulados. Na sequência, 

pugnou pela inversão do ônus da prova, a fim de determinar que o 

Requerido comprove o número de servidores temporários em atividade no 

cargo pretendido durante o mês de junho de 2014, bem como o número de 

cargos efetivamente vagos no referido período. O Ministério Público opina 

pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção. É o relatório. 

Fundamento e decido. Embora a matéria em análise seja de direito e de 

fato, as provas produzidas até o momento são suficientes para a 

adequada elucidação dos fatos, tornando possível o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Acerca da controvérsia a ser dirimida nos presentes autos, o 

Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, consolidou o 

entendimento no sentido de que o direito subjetivo à nomeação do 

candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes 

hipóteses: “(...) 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de 

vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por 

não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas 

vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e 

imotivada por parte da administração nos termos acima. (...)” (RE 

837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2015) E para 

corroborar o exposto, colaciono o seguinte precedente: 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM 

CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com a orientação do STF 

firmada sob o regime da repercussão geral, "o direito subjetivo à 

nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas 

seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número 

de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por 

não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas 

vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e 

imotivada por parte da administração nos termos acima" (RE 837.311/PI, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2015). 2. Inexistindo a 

demonstração cabal de que houve a preterição do direito à nomeação, 

deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do 

juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de 

nomear. 3. No caso, o concurso dispunha de 39 vagas, sendo que o 

impetrante foi classificado na posição 274 e foram chamados, até o fim do 

certame, 251 candidatos. O mero surgimento de cargos vagos, ou a 
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informação de que o TJPI possui mais cargos comissionados do que o 

limite legal não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo do 

impetrante, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, 

foram realizadas contratações irregulares de servidores públicos para o 

exercício específico das atribuições de Escrivão Judicial - Área Judiciária, 

em número suficiente para a nomeação do impetrante, o que não ocorreu. 

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 47.879/PI, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, 

DJe 11/04/2017) (grifei e destaquei em parte) No caso concreto, a parte 

Requerente restou classificada na 68ª posição para o cargo de Técnico 

Legislativo de Nível Superior – Jornalista, portanto, fora do número de 

vagas previstas no edital do certame, o que lhe confere mera expectativa 

de direito à nomeação, de acordo com os critérios de conveniência e 

oportunidade da Administração. Ademais disso, a parte Requerente não 

logrou êxito em comprovar a ocorrência de preterição por inobservância 

da ordem de classificação, sendo certo que eventuais nomeações 

decorrentes de ordem judicial não são aptas a configurar a preterição. 

Nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. CANDIDATO. CLASSIFICAÇÃO 

INFERIOR. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO MELHOR COLOCADO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. ORIGEM DA NOMEAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. 1. 

Hipótese em que o recorrente busca sua nomeação no cargo de Agente 

Penitenciário, Padrão I, da Segunda Classe, da Carreira da Polícia Civil do 

Distrito Federal, argumentando que foi preterido em seu direito, em virtude 

da convocação de outros candidatos em posição inferior à sua, 

decorrente de decisão judicial. 2. De acordo com o entendimento 

pacificado por esta Colenda Corte, não há falar em preterição de 

candidato aprovado em concurso público nos casos em que a 

Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação 

de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa 

hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não 

havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. 

Precedentes. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 

43.292/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, 

DJe 14/06/2016) No tocante às contratações temporárias, o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de 

tais contratações para atender aos interesses transitórios da 

Administração, por si só, não é capaz de configurar a preterição dos 

candidatos aprovados em concurso público, sendo necessária a 

demonstração da ilegalidade de tais contratações, consoante se observa 

do seguinte precedente: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO 

NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. SERVIDORES 

TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/1988. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS 

DA ADMINISTRAÇÃO. ESTAGIÁRIOS E CEDIDOS NÃO OCUPAÇÃO DE 

CARGOS EFETIVOS POR ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 

CEDIDOS À JUSTIÇA ESTADUAL. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 

IMPETRAÇÃO PREMATURA DO WRIT. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS 

DURANTE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME. ATO DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 3. A 

paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante 

processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende 

necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, 

preterição dos candidatos aprovados em concurso público para 

provimento de cargos efetivos. (...) 6. Destaca-se, ainda, entendimento 

desta Corte no sentido de que "não há falar em direito líquido e certo à 

nomeação se ainda houver tempo de validade do certame, pois, em tais 

casos, subsiste discricionariedade da administração pública para efetivar 

a nomeação" (AgRg no RMS 45.138/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015). 7. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no RMS 45.705/MG, Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (grifei 

e destaquei em parte) Nesse ponto específico, a parte Requerente não 

logrou êxito em demonstrar sequer a existência de indícios de 

contratações temporárias ilegais aptas a configurar a preterição de seu 

direito à nomeação ao cargo pretendido, o que só vem a corroborar a 

inexistência do direito alegado na petição inicial. Com relação às 

contratações temporárias decorrentes do contrato firmado com a empresa 

Ábaco Tecnologia da Informação, é notório que o objeto da contratação 

envolve apenas a contratação de Técnicos da Área Instrumental do 

Governo – Perfil Analista de Sistemas, bem como serviços relativos à área 

de tecnologia de informação, em nada influenciando na pretensão da parte 

Requerente, como se pode observar da cópia dos documentos 

colacionados por esta aos autos. Desse modo, como a alegação da parte 

Requerente acerca da preterição decorrente dos contratos temporários se 

ampara no contrato firmado pelo Requerido com a empresa Ábaco 

Tecnologia da Informação, tenho como desnecessário e protelatório o 

pedido de inversão do ônus da prova formulado por aquela, na medida em 

que tais contratações não possuem qualquer relação de pertinência com o 

cargo almejado (TLNS – Perfil Jornalista). Quanto ao argumento de que 

houve desistências entre os candidatos nomeados, o Superior Tribunal de 

Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a mera desistência de 

candidato melhor classificado não gera o direito subjetivo à nomeação 

para os demais candidatos aprovados fora do número de vagas previstas 

no edital, que, como visto, possuem mera expectativa de direito à 

nomeação, sujeita à análise dos critérios de conveniência e oportunidade 

da Administração. A propósito do tema, o seguinte precedente: AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR 

CLASSIFICADO. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO DIREITO DE 

NOMEAÇÃO A CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os candidatos classificados 

além do número de vagas inicialmente oferecidas no edital do concurso 

público têm mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STJ e 

do STF. 2. "O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 

concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - 

Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração 

nos termos acima" (STF, RE 837.311-RG /PI, com repercussão geral 

reconhecida). 3. O direito à nomeação para titularizar cargo público não é 

transmissível a terceiros. Pela mesma razão, a desistência de candidato 

melhor classificado não transfere esse direito aos demais concorrentes, 

com o que se preserva o poder discricionário da Administração Pública, a 

quem cabe avaliar a conveniência e melhor oportunidade de prover seus 

quadros, considerando critérios, em princípio, imunes à revisão judicial. 

Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 

02/02/2017) Por corolário, considerando que não restou demonstrada a 

prática de qualquer ato ilícito pelo Requerido, não assiste à parte 

Requerente o direito ao recebimento de indenização por danos morais ou 

lucros cessantes. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa 

judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

causa atualizado. Suspendo a exigibilidade da obrigação, por força da 

disposição contida no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as baixas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 17 de maio de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013691-02.2016.8.11.0041 AUTOR: ODILIO BALBINOTTI RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito 
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proposta por Odílio Balbinotti em face do Estado de Mato Grosso. Aduz, 

em síntese, que exerce atividades voltadas à exploração agrícola e que 

nessa condição necessita adquirir maquinários e implementos direto dos 

fabricantes localizados em outros Estados da Federação. Assevera que 

por volta do ano de 2012 adquiriu em outras Unidades da Federação 

máquinas e implementos agrícolas arrolados nos Anexos I e II do Convênio 

ICMS nº 52/91, sendo obrigado a recolher o diferencial de alíquota do ICMS 

com base na carga tributária de 8,8% e 5,6%, respectivamente, alegando 

que o percentual a ser efetivamente recolhido seria menor. Em face do 

exposto, requer a procedência do pedido “para determinar a repetição de 

todos os valores pagos a maior pelos Requerentes, valores esses que 

deverão ser corrigidos monetariamente com base no IGP-DI na forma da 

fundamentação supra a contar do desembolso de cada valor, e juros de 

mora a partir do trânsito em julgado da r. decisão judicial a ser prolatada 

nos presentes autos.” A petição inicial veio instruída com documentos. 

Regularmente citado, o Requerido contestou a ação arguindo inépcia da 

petição inicial, decorrente da ausência de comprovação do pagamento 

indevido. No mérito, sustenta a inexistência do direito alegado e pugna pela 

improcedência do pedido. O Requerente contestou a ação, rechaçando os 

argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela procedência dos 

pedidos formulados. Na sequência, pugnou pela produção de prova 

pericial contábil. O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito 

sem a sua intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

destaco que a preliminar de inépcia da petição inicial, no caso concreto, se 

confunde com o próprio mérito da ação, razão pela qual será analisada 

juntamente com este, na medida do necessário. Embora a matéria em 

análise envolva questões de direito e de fato, entendo que as provas 

produzidas até o momento são suficientes para permitir o adequado 

deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de provas em 

audiência ou de quaisquer provas adicionais, razão pela qual indefiro o 

pedido de produção de prova pericial e passo ao julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

controvérsia a ser dirimida no caso concreto se resume a apurar a 

legalidade da aplicação da carga tributária de ICMS de 8,8% e 5,6% nas 

operações interestaduais de aquisição de máquinas e implementos 

agrícolas arrolados nos Anexos I e II do Convênio ICMS nº 52/91. Acerca 

do tema, o convênio supracitado assim dispõe em suas Cláusulas Primeira, 

Segunda e Quinta, com a redação vigente à época dos fatos geradores, in 

litteris: “Cláusula Primeira. Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas 

operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais arrolados 

no Anexo I deste Convênio, de forma que a carga tributária seja 

equivalente aos percentuais a seguir: I - nas operações interestaduais: a) 

nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, 

exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, 

Nordeste e Centro -Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 5,14% (cinco 

inteiros e catorze centésimos por cento); b) nas demais operações 

interestaduais, 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento); II - nas 

operações internas, 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento). 

Cláusula Segunda. Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas 

operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II 

deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos 

percentuais a seguir: (...) II - nas operações interestaduais com 

consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações 

internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento). (...) 

Cláusula Quinta. Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do 

diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos 

produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do 

imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos 

percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as 

respectivas operações internas.” Logo, considerando a legalidade das 

disposições contidas no Convênio ICMS nº 52/91 e a conformidade da 

cobrança questionada pelo Requerente aos termos do disposto nas 

Cláusulas Primeira, II, Segunda, II, e Cláusula Quinta do convênio em 

questão – a qual dispõe que a carga tributária total deve corresponder aos 

percentuais estabelecidos nas Cláusulas Primeira e Segunda para as 

respectivas operações internas –, é de se reconhecer a legalidade da 

incidência da carga tributária de ICMS de 8,8% e 5,6% sobre as 

operações interestaduais de aquisição de máquinas e implementos 

agrícolas previstas nos Anexos I e II do Convênio nº 52/91, 

respectivamente, não assistindo ao Requerente o direito à repetição de 

indébito pretendida. Ao arremate, destaco que os fatos geradores objeto 

da presente ação se referem ao período anterior à alteração introduzida 

pelo Convênio ICMS nº 69/2013, de 26 de julho de 2013, que exclui a 

aplicação da disposição da Cláusula Quinta do Convênio nº 52/91 ao 

Estado de Mato Grosso. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, 

além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as baixas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 17 de maio de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504947-12.2015.8.11.0041
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ELIZA SAYURI HIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504947-12.2015.8.11.0041 AUTOR: ELIZA SAYURI HIGA RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com pedido de antecipação de tutela proposta por Eliza Sayuri Higa em 

face do Estado de Mato Grosso, vindicando “a procedência total do pedido 

contido na presente demanda, reconhecendo o direito do Autor restituição 

do prazo para a posse no CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL 

– CONTADOR – POLO CUIABÁ, para o qual foi APROVADA na 52ª 

colocação, por meio do Concurso Público nº. 05/2009-SAD-MT, e 

convocada para tomar posse através do Ato nº 14.346/2013, publicado no 

DOE/MT nº 26052, tornando sem efeito o Ato n. 15.523/2013.” Para tanto, 

aduz, em síntese, que não tomou conhecimento, em tempo oportuno, do 

ato de nomeação publicado pelo Requerido no órgão de imprensa oficial, 

razão pela qual não compareceu para tomar posse no prazo assinalado. A 

petição inicial veio instruída com documentos. Antecipação de tutela 

indeferida. Inconformada com a decisão, a Requerente interpôs Recurso 

de Agravo de Instrumento, obtendo a concessão de liminar em sede 

recursal. Após regularmente citado, o Requerido contestou a ação, 

arguindo preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, 

sustenta a inexistência do direito alegado e pugna pela improcedência do 

pedido. A Requerente impugnou a contestação, rechaçando os 

argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela procedência do 

pedido formulado. Sem produção de provas específicas. O Ministério 

Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção. É o 

relatório. Fundamento e decido. Preliminarmente Da impossibilidade jurídica 

do pedido Como matéria de ordem preliminar, o Requerido aduz a 

impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que o concurso 

público já teve seu prazo de validade expirado, não sendo mais possível a 

nomeação da Requerente. Razão não lhe assiste, pois a jurisprudência 

das Cortes Superiores é pacífica no sentido de admitir o ajuizamento de 

ação visando à nomeação mesmo após o encerramento do prazo de 

validade do certame, conforme se pode observar do seguinte aresto: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. 

PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. AJUIZAMENTO 

DEPOIS DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. POSSIBILIDADE. 

DESCARACTERIZAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. 

JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. (...) 2. No caso, 

devidamente enfrentada e decidida a questão sobre a não configuração 

da decadência do direito de propor ação mandamental quando a pretensão 

for de nomeação decorrente de concurso público, mas o prazo de 

validade deste houver expirado, não ultimados os cento e vinte dias legais. 

(...) (AgInt no AREsp 1012444/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) 

Isto posto, rejeito a preliminar. Mérito Embora a matéria em análise envolva 

questões de direito e de fato, as provas produzidas até o momento se 

revelam suficientes para permitir a adequada resolução da controvérsia, 

sendo desnecessária a produção de provas em audiência ou de 

quaisquer provas adicionais, razão pela qual passo ao julgamento 
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antecipado do mérito, com base no permissivo contido no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. A questão a ser analisada nos presentes 

cinge-se a apurar se assiste à Requerente o direito à renovação do ato de 

nomeação ao cargo para o qual foi devidamente aprovada em concurso 

público, bem como à restituição do prazo para apresentação dos 

documentos e exames exigidos para a posse, por não ter atendido ao 

prazo da nomeação previsto em convocação publicada unicamente no 

órgão de imprensa oficial do Estado de Mato Grosso – Diário Oficial. 

Conforme se pode observar dos documentos apresentados, na 

publicação realizada em 29/06/2010, a Requerente consta como aprovada 

para o cargo ao qual concorreu. Ocorre que a nomeação e convocação 

para a posse foram realizadas unicamente por meio do Ato nº 

14.346/2013, publicado no Diário Oficial n.º 26.052, em 24/05/2013, ou 

seja, cerca de 3 (três) anos após a publicação da lista de classificação 

geral. Em face desse contexto, resta evidente que não se pode imputar à 

Requerente a culpa pelo não comparecimento para tomar posse no prazo 

concedido, mormente por que a jurisprudência já consolidou entendimento 

no sentido de considerar que, em tendo transcorrido lapso temporal 

considerável entre a data de homologação do certame e a nomeação do 

candidato, a publicação apenas no órgão de imprensa oficial constitui ato 

precário, incapaz de atender integralmente ao princípio da publicidade dos 

atos administrativos. Nesse sentido, o seguinte precedente: RECURSO DE 

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - 

CONVOCAÇÃO - NOMEAÇÃO - PERDA DO PRAZO - INOBSERVÂNCIA DO 

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. A 

convocação de candidatos aprovados em concurso público, notadamente 

decorrido certo tempo, far-se-á mediante publicação no Diário Oficial, em 

jornais locais de grande circulação, bem como por carta, sob pena de 

violação do princípio da Publicidade dos atos da Administração Pública.” 

(TJMT, RAC 20072/2011, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. José Silvério Gomes, j. 

22.11.2011) Dessa forma, entendo que a Requerente não pode ser 

prejudicado por não atender a uma convocação que não chegou ao seu 

conhecimento em tempo oportuno, por que não realizada adequadamente 

pelo ente estatal, o qual, para atender integralmente aos princípios 

norteadores da Administração Pública, mormente o princípio da publicidade 

dos atos administrativos, deveria ter realizado a publicação do ato de 

convocação também em jornais de grande circulação, bem como enviado 

correspondência para o endereço indicado pelo candidato aprovado no 

momento da inscrição, de forma a assegurar o pleno conhecimento da 

convocação por parte deste. Segundo penso, admitir a eliminação da 

Requerente em tais condições importaria em desprezar todo o esforço 

despendido por este para a conquista da vaga que tanto almeja, 

penalizando-o pela desídia administrativa a que não deu causa, o que 

tenho como inaceitável. Isto posto, julgo procedente o pedido, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito da 

Requerente à restituição do prazo para a posse no CARGO DE TÉCNICO 

DA ÁREA INSTRUMENTAL – CONTADOR – POLO CUIABÁ, para o qual foi 

APROVADA na 52ª colocação, por meio do Concurso Público nº 

05/2009-SAD-MT, e convocada para tomar posse através do Ato nº 

14.346/2013, publicado no DOE/MT nº 26052, tornando sem efeito o Ato nº 

15.523/2013. Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), em 

consonância com o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. 

Decisão isenta de reexame necessário, por força do disposto no artigo 

496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de estilo. 

P.R.I. Cuiabá, 17 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito
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Outros Interessados:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011307-66.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES UNIVERSO LTDA - ME IMPETRADO: FERNANDO MARTIN 

LOPES Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES 

UNIVERSO LTDA - ME acoimando de ilegal e arbitrário ato da DIRETOR DE 

HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE CUIABÁ-DETRAN, objetivando a concessão de liminar para 

que seja determinada a suspensão dos efeitos das decisões cautelares 

administrativas do Impetrado que suspenderam as atividades da 

Impetrante nos processos administrativos 026/2016/CFISC/DETRAN-MT; 

/2016/CFISC/DETRAN-MT e 028/2016/CFISC/DETRAN-MT. A impetrante 

aduz que é credenciada junto ao DETRAN-MT para a formação de 

condutores de veículos automotores nas cidades de Juína 

(credenciamento código 87), Castanheira (credenciamento código 239), 

Cotriguaçu (credenciamento código 240) e Juruena (credenciamento 

código 238). Afirma que ocorreram fiscalizações nas filiais das 

Agravantes e, por ato administrativo do impetrado, foi determinada a 

suspensão cautelar de todas as suas atividades comerciais. Assevera 

que as fiscalizações realizadas nas unidades dos Municípios de 

Cotriguaçu, Juruena e Castanheira, respectivamente, nos dias 19, 20 e 23 

de maio de 2016, ocasionaram a abertura dos Processos Administrativos 

S i m p l i f i c a d o s  n º  2 6 / 2 0 1 6 / C F I S C / D E T R A N - M T ,  n º 

27/2016/CFISC/DETRAN-MT e nº 28/2016/CFISC/DETRAN-MT. Sustenta 

que a autoridade impetrada determinou a abertura de Processo 

Administrativo em 27/06/2016, mesma data que ordenou a suspensão das 

atividades comerciais. Argumenta que a medida é desproporcional e 

importa em prejuízo irreversível das atividades da empresa que mesmo se 

inocentada ao final do processo ou, mesmo que condenada a suspensão 

máxima prevista na lei, qual seja, pelo prazo de 60 dias, já cumpriu pena 

maior. Afirma que a ordem para suspensão das atividades comerciais, 

sem observância dos ditames legais aplicáveis ao caso, é ato 

administrativo nulo por não preencher os requisitos legais. A inicial veio 

instruída com documentos. A liminar foi indeferida por meio da decisão de 

ID nº 2059232. A autoridade coatora prestou informações defendendo a 

legalidade do ato combatido e pugnando pela denegação da segurança. O 

Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua 

intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. A ação mandamental é 

cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 

data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como 

condição essencial à verificação da ilegalidade. Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª edição, 

São Paulo, Malheiros Editores, 2014, p. 36/37, leciona que: “Direito líquido e 

certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras 

palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua 

existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se 

o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” O presente mandamus visa combater o ato reputado ilegal 

consistente na suspensão das atividades da impetrante, em razão de 

supostas irregularidades apuradas por meio de fiscalizações perpetradas 

pela autoridade coatora. Pois bem. Verifica-se dos autos que as 

irregularidades constatadas nas fiscalizações realizadas no Centro de 

Formação de Condutores Universo dos Municípios de Cotriguaçu, Juruena 

e Castanheira, ocasionaram a instauração dos Processos Administrativos 

nº 26/2016/CFISC/DETRAN-MT, nº 27/2016/CFISC/DETRAN-MT e nº 

28/2016/CFISC/DETRAN-MT, conforme cito: “Processo nº 

026/2016/CFISC/DETRAN-MT ASSUNTO: Trata-se de apuração de 

ilicitudes encontradas no ato da fiscalização do CFC Universo, sób código 

239, da cidade de Cotriguaçu – MT, onde fora constatada a ausência de 

instrutores de aulas teóricas e práticas, bem como ausência do diretor 

geral e de ensino, que atuam em outro CFC. Trata-se também da apuração 

das condutas criminosas de exercício irregular de profissão, inserção de 
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dados falsos no sistema de informação (detrannet), falsidade ideológica 

dentre outras ilicitudes. (...)”. (Doc. ID nº 1568666). “Processo nº 

027/2016/CFISC/DETRAN-MT ASSUNTO: Trata-se de apuração de 

ilicitudes encontradas no ato da fiscalização do CFC Universo, sob código 

238, da cidade de Juruena – MT, onde fora constatada a ausência do 

diretor geral e de ensino, que atuam em outro CFC. Trata-se também da 

apuração as condutas criminosas de exercício irregular de profissão, 

inserção de dados falsos no sistema de informação (detrannet), falsidade 

ideológica dentre outras ilicitudes. (...)” (Doc. ID nº 1569010). “Processo nº 

028/2016/CFISC/DETRAN-MT ASSUNTO: Trata-se de apuração de 

ilicitudes encontradas no ato da fiscalização do CFC Universo, sob código 

240, da cidade de Castanheira – MT, onde fora constatada a ausência do 

diretor geral e de ensino, que atuam em outro CFC. Trata-se também de 

apuração das condutas criminosas de inserção de dados falsos no 

sistema de informação (detrannet), falsidade ideológica, corrupção, dentre 

outras ilicitudes. [...]. (Doc. ID nº 1568835). Nesse passo, dá análise da 

documentação encartada aos autos, não há que se falar em ilegalidade do 

ato ora combativo, haja vista ter sido a suspensão cautelar determinada 

em razão de relevante e iminente risco de continuidade na prática de atos 

irregularmente cometidos pelo Impetrante, caso este permanecesse em 

atividade, o que está previsto no artigo 37, § 1º, da Resolução nº 358 do 

Conselho Nacional de Trânsito, de 13 de agosto de 2010, e no artigo 61 da 

Lei nº 7.692/2002, senão vejamos: “Art. 37. O processo administrativo 

será iniciado pela autoridade de trânsito, de oficio ou mediante 

representação, visando à apuração de irregularidades praticadas pelas 

instituições e profissionais credenciados pelo órgão ou entidade executivo 

de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, observando o principio da 

ampla defesa e do contraditório. § 1º Em caso de risco iminente, a 

Administração Pública poderá motivadamente adotar providências 

acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.” (Resolução nº 

358 do Conselho Nacional de Trânsito) “Art. 61 Em caso de risco iminente, 

a Administração Pública Estadual poderá motivadamente adotar 

providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.” 

(Lei nº 7.692/2002) Ademais, tampouco vislumbro ofensa ao princípio da 

ampla defesa e contraditório, pois na hipótese, diante dos robustos 

indícios de ilicitudes apresentados em decorrência da fiscalização 

deflagrada pelas autoridades coatoras junto aos estabelecimentos da 

impetrante, é cabível a suspensão cautelar, sendo que o exame da defesa 

começa à medida que os interessados são notificados da decisão 

cautelar. Outrossim, foi instaurado em seguida o processo administrativo 

competente para apurar as irregularidades apontadas, com a devida 

obediência a ampla defesa, momento oportuno para que a impetrante 

demonstre cabalmente a inocorrência das ilicitudes. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, 

do CPC e, via de consequência, denego o mandado de 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. Cuiabá, 17 de maio 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010453-72.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: INSTITUTO CUIABANO DE 

RADIOTERAPIA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por INSTITUTO 

CUIABANO DE RADIOTERAPIA LTDA em face de ato supostamente ilegal 

praticado pelo SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, 

consistente no bloqueio do acesso ao sistema de emissão de Notas 

Fiscais Eletrônicas em razão da existência de débitos pendentes. Alega, 

em síntese, a ilegalidade do ato combatido, pugnando pela concessão de 

liminar para determinar o desbloqueio do acesso ao referido sistema 

independentemente do pagamento do débito existente. No mérito, requer a 

concessão de ordem mandamental para ratificar a liminar. A inicial veio 

acompanhada de documentos. A liminar foi deferida por meio da decisão 

de ID nº 3279242. O Município de Cuiabá prestou informações defendendo 

a legalidade do ato combatido e pugnando pela denegação da segurança. 

O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito independentemente 

de sua intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. Insurge-se a 

pretensão do Impetrante contra ato do Secretário Municipal de Finanças de 

Cuiabá, que teria bloqueado o acesso ao sistema de emissão de notas 

fiscais eletrônicas sob a justificativa de que este tinha débitos perante o 

órgão controlador dos tributos municipais, sendo que tal fato o impediu de 

ter acesso à emissão de notas fiscais eletrônicas, resultando na 

paralisação das atividades do Impetrante. Pois bem. O artigo 170, 

parágrafo único, da Constituição Federal, assim determina: “Art. 170. A 

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 

públicos, salvo nos casos previstos em lei.” José Afonso da Silva 

assevera que “a liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e 

comércio ou liberdade de empresa a e liberdade de contrato. É regra que 

assegura a todos “o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente da autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei”.” (José Afonso da Silva in Comentário Contextual à 

Constituição, 1ª ed., pág. 710, Malheiros Editores, São Paulo: 2005) Com 

efeito, qualquer restrição que resulte na redução do referido princípio é 

tida por ilegal, ademais quando o Estado (gênero), por ser o prolator das 

normas geradoras das obrigações tributárias e por possuir meios diversos 

para proceder o recebimento dos débitos devidos pelo contribuinte, pratica 

ato ilegal, de certa forma impedindo o contribuinte de exercer suas 

atividades, como via oblíqua para forçar o pagamento de tributos. Tal 

entendimento é pacificado nos tribunais pátrios, senão vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. 

MANDADO DE SEGURANÇA. AFERIÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO 

DIREITO. SÚMULA N.º 07/STJ. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE 

TALONÁRIO DE NOTAS FISCAIS. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A 

FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

ECONÔMICA. ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. SÚMULA N.º 547 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NORMA 

LOCAL. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. (...) 2. O Poder 

Público atua com desvio de poder negando ao comerciante em débito de 

tributos a autorização para impressão de documentos fiscais, necessários 

ao livre exercício das suas atividades. Artigo 170, parágrafo único da 

Carta Magna. 3. É entendimento sumulado que: "é inadmissível a interdição 

de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo" 

(Súmula n.º 70/STF); "é inadmissível a apreensão de mercadorias como 

meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula n.º 323/STF); "não é 

lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, 

despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades 

profissionais" (Súmula n.º 547/STF); e "É ilegal condicionar a renovação 

da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado" (Súmula n.º 127/STJ). 4. É defeso à administração impedir ou 

cercear a atividade profissional do contribuinte, para compeli-lo ao 

pagamento de débito, uma vez que este procedimento redundaria no 

bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar hipótese da autotutela, 

medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas mãos do 

Estado-Juiz. (...)” (REsp 714.751/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 04.08.2005, DJ 29.08.2005 p. 197) “Súmula 70 do STF: 

É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para 

cobrança de tributo.” “Súmula 547 do STF: Não é lícito à autoridade proibir 

que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias 

nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.” Desta forma, 

resta comprovado nos autos, inclusive pelo próprio Impetrado, que 

defende a legalidade do ato combatido, que houve ato ilegal, sendo 

arbitrário o bloqueio do acesso ao sistema de emissão de notas fiscais 

eletrônicas como forma de coação ao pagamento de débitos fiscais. Por 

qualquer ângulo que se analise a questão o Impetrado está praticando ato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 191 de 385



ilegal, restringindo o direito constitucional do Impetrante ao exercício do 

livre de sua atividade econômica. Isto posto, ACOLHO o pedido formulado, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC e, por consequência, CONCEDO A 

ORDEM MANDAMENTAL, para consolidar os termos da liminar deferida no 

nascedouro destes autos. Comunique-se incontinenti a autoridade coatora 

acerca desta decisão, para as providências necessárias, nos termos do 

artigo 13 da Lei nº 12.016/2009. Isento de custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie. Decisão sujeita ao reexame necessário, por força 

da disposição específica contida no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 

Decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao 

E. Tribunal de Justiça, fazendo constar as sempre respeitosas 

homenagens deste juízo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016877-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YVINNA PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT0015135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, que segue 

transcrita abaixo. DECISÃO: Vistos, etc. Intime-se a impetrante para 

emendar a petição inicial de ID: 7865466 no prazo de 15 (dez) dias, tendo 

em vista que esta se encontra ausente de requisitos mínimos, previstos 

nos incisos II, III e VII do Art. 319 do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007619-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ORMOND SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA OAB - MT11369/O (ADVOGADO)

MARCIA FIGUEIREDO SA OAB - MT0009914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO o provimento antecipatório. Cite-se o 

Requerido, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante 

no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. No mais, por se tratar de 

interesse individual disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo 

nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do Ministério Público em 

manifestar na causa, conforme diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no 

prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006105-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. DO AMARAL & CIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA JUCEMAT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENTIL BUSSIKI OAB - MT1194/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006105-11.2016.8.11.0041. IMPETRANTE: G. B. DO AMARAL & CIA LTDA 

IMPETRADO: PRESIDENTE DA JUCEMAT Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por G.B. do Amaral & Cia. 

Ltda. ME - Catavento em face de ato reputado como ilegal atribuído ao 

Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, objetivando a 

concessão de ordem mandamental para o “fim de deferir a segurança 

pretendida e, com isto, seja considerada nula a Deliberação da Suspensão 

dos atos legalmente realizados, ou seja, 12ª, 13ª e 14ª alterações 

contratuais, registradas e arquivadas perante a JUCEMAT, garantindo-se 

à ora Impetrante o direito de continuar realizando registros e 

arquivamentos, exclusivamente, na JUCEMAT, a tudo, por medida de 

direito e de justiça”. A inicial veio instruída com documentos. Regularmente 

notificada, a autoridade coatora prestou informações defendendo a 

legalidade do ato combatido e pugnando pela denegação da segurança. A 

liminar foi indeferida. É a suma do necessário. Fundamento e decido. No 

caso vertente, falece competência a este juízo para apreciar a demanda, 

pois a autoridade coatora, ainda que vinculada a autarquia estadual, 

efetua os registros do comércio por delegação federal, razão pela qual 

compete à Justiça Federal o processamento e julgamento do presente 

writ, a teor do disposto no artigo 109, VIII, da Constituição Federal, 

mormente por que a vexata quaestio versa sobre a legalidade e a 

regularidade dos atos registrais praticados pela referida autoridade. A 

propósito, a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA corrobora 

o entendimento ora exposto, consoante se observa do seguinte aresto: 

COMPETÊNCIA. CONFLITO. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. 

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. COMPETÊNCIA RATIONE 

PERSONAE. PRECEDENTES. CONFLITO PROCEDENTE. I - Em se cuidando 

de mandado de segurança, a competência se define em razão da 

qualidade de quem ocupa o polo passivo da relação processual. II - As 

Juntas Comerciais efetuam o registro do comércio por delegação federal, 

sendo da competência da Justiça Federal, a teor do artigo 109-VIII, da 

Constituição, o julgamento de mandado de segurança contra ato do 

Presidente daquele órgão. III - Consoante o art. 32, I, da Lei 8.934/94, o 

registro do comércio compreende "a matrícula e seu cancelamento: dos 

leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e 

administradores de armazéns-gerais". (CC 31.357/MG, Rel. Ministro 

SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 174) Nesse mesmo diapasão, colhe-se o 

seguinte aresto do E. Tribunal de Justiça deste Estado, “verbis”: EMENTA - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO 

DO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – LIMINAR REVOGADA - 

PRELIMINAR ACOLHIDA. Nos casos em que atua como parte a Junta 

Comercial do Estado, a competência será da Justiça Federal quando 

estiver em discussão a regularidade dos atos e registros do órgão, assim 

como nos mandados de segurança impetrados contra seu presidente, a 

teor do que dispõe o art. 109, VIII, da Constituição Federal. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 14074/2010 - CLASSE CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL 

Número do Protocolo: 14074/2010 Data de Julgamento: 22-6-2010) Dessa 

forma, constatada a incompetência absoluta deste juízo, impõe-se a 

remessa dos autos ao juízo competente, conforme bem adverte o 

doutrinador Hely Lopes Meirelles, verbis: “Para a fixação do juízo 

competente em mandado de segurança não interessa a natureza do ato 

impugnado; o que importa é a sede da autoridade coatora e sua categoria 

funcional, reconhecida nas normas de organização judiciária pertinentes. 

Se a impetração for dirigida a juízo incompetente, ou no decorrer do 

processo surgir fato ou situação jurídica que altere a competência 

julgadora, o Magistrado ou o Tribunal deverá remeter o processo ao juízo 

competente.”(in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª ed., Malheiros Editores, pág. 52). 

Posto isso e considerando que a questão relativa à incompetência 

absoluta pode e deve ser analisada de ofício pelo magistrado, declino, de 

ofício, da competência para processar e julgar o feito em favor de uma 

das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado de Mato 
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Grosso. Intime-se. Preclusa esta, encaminhem-se os autos ao juízo 

competente, com as homenagens de estilo. Cuiabá, 16 de maio de 2018. 

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029306-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, que segue 

transcrita abaixo. DECISÃO: Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se petição do autor (ID. 10763056), informando o descumprimento 

do provimento antecipatório que determinou o pagamento de pensão 

mensal até decisão de mérito. Cumpre ressaltar que, a fim de dar 

efetividade à decisão provisória proferida nestes autos, este Juízo 

determinou a intimação do requerido para que cumprisse imediatamente a 

decisão judicial exarada ao ID n°. 10360329, contudo, o mesmo quedou-se 

inerte. Desta feita, ante os reiterados descumprimentos do Ente Público, 

tenho por bem, abrir vistas ao Ministério Público para apurar a eventual 

ocorrência de crime de desobediência, bem como de improbidade 

administrativa, estabelecendo o prazo de 10 ( dez ) dias para ciência e 

providências. Após, cls. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005532-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1005532-02.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Prestei as informações através 

do Ofício nº 81/2018 na presente data, referente às Informações 

Processuais requisitadas através do Ofício (Código de Rastreabilidade nº 

81120183366140) – Secretaria da Primeira Câmara de Direito Público e 

C o l e t i v o ,  e x t r a í d o  d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1005023-97.2018.8.11.9005 – PJE – Capital. Em cumprimento à decisão 

superior, determino o bloqueio da transferência da propriedade do veículo, 

objeto da ação, junto ao DETRAN/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013811-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CAMARINHO (AUTOR)

ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1013811-11.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que a parte 

requerente não comprovou sua condição de hipossuficiência através de 

juntada de documentos nos autos. No mais determino a intimação da parte 

autora para que recolha as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC. Em 

seguida, voltem-me cls. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013887-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE MOURA LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1013887-35.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Prestei as informações através 

do Ofício nº 83/2018 na presente data, referente às Informações 

Processuais requisitadas através do Ofício (Código de Rastreabilidade nº 

81120183362616) – Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e 

C o l e t i v o ,  e x t r a í d o  d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1011364-76.2017.8.11.0000 – PJE – Capital. Em cumprimento à decisão 

superior, determino a nomeação da Impetrante Jacqueline Moura Lima no 

cargo público de contador, do certame regulado pelo Edital nº 

001/2014-SMS. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007875-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO 

HOSPITALARES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DE VARGAS D AVILA OAB - RS65590 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1007875-05.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Primeiramente, verifico que não foram recolhidas as custas 

processuais, razão pela qual determino a Requerente que recolha as 

despesas e custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do NCPC. Intime-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021137-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SANTANDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

evania maria de almeida oliveira OAB - MT0006098A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIMPURB (RÉU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1021137-22.2017.8.11.0041. (PJE4) 

Vistos e etc. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Assim, cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028374-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCOS PREHL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1028374-10.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que a parte 

requerente não comprovou sua condição de hipossuficiência através de 

juntada de documentos nos autos. No mais determino a intimação da parte 

autora para que recolha as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC. Em 

seguida, voltem-me cls. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012782-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. CALLEGARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES CONGELADOS - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à 

materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, 

caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os 

autos mediante acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769835 Nr: 22827-79.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL CEREAIS NORTE & SUL DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, PRISCILA DA ROCHA SILVA ESTEVAM - 

OAB:15707/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831401 Nr: 37081-23.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO DE ARRUDA, ATAUL ANGELO DE 

OLIVEIRA CATELAN, WANGLEY DA SILVA MENDONÇA, IVAN CARLOS 

RODRIGUES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

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

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927808 Nr: 48111-21.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE M CORRÊA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005849 Nr: 25833-89.2015.811.0041

 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: RONIEL BOAVENTURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT, PROCURADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. - OAB:MT-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372260 Nr: 8763-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VIEIRA DE MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - OAB:11981-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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776508 Nr: 29828-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA GOMES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes
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 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867499 Nr: 7554-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SALLES DE ALMEIDA, JOVENIL ANTONIO DOS 

SANTOS, NELY BOTELHO DE CAMPOS, CARINNE MARIA MERCEDES 

VIEIRA PIRES BELIENE, BENEDITA ALVES DE PAULA, BENEDITA ELIZA 

DOS SANTOS CONCEIÇÃO, ROSA MIGUELITA MARQUES DE ALMEIDA, 

CHRISTIELLE FREITAS, WAGNER CAMILO DE LIMA, MARIA CONCEIÇÃO 

DA SILVA BIFFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952105 Nr: 998-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALQUIRIA APARECIDA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059665 Nr: 50885-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY LANA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 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):

 Cod. Proc.: 849008 Nr: 52269-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA PINTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB: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.

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. PROCESSO N°: 1011514-94.2018.8.11.0041 (PJE 

3). 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 

“Embol ização de Mal formação Vascu lar  Aer tér io-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)”, 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 48 (quarenta e oito) 

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. Cuiabá/MT, 

17 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002009-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. G. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LÍGIA CALLEJAS REICHERT OAB - MT19673/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1002009-50.2016.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se petição da requerente 

ao ID n°. 12683296, informando que o alvará n°. 389349-9, em razão de 

divergência de dados, e na oportunidade pugnou pela transferência do 

valor já bloqueado para a conta da responsável do menor, bem como 

pleiteou a reconsideração da decisão ID14982169. Pois bem. 

Primeiramente, tenho por bem deferir o pleito da requerente no tocante a 

transferência dos valores já bloqueados para a conta da responsável do 

menor, a fim de viabilizar a aquisição dos medicamentos, sendo que o 

alvará deverá ser expedido na conta indicada na petição ID n°12683296. 

No tocante ao pedido de reconsideração da decisão ID14982169, entendo 

que não merece prosperar. Isso porque, o pleito da requerente não se 

mostra como o meio adequado para ver garantida a prestação da tutela 

jurisdicional. Saliento que, em havendo necessidade de dar continuidade 

ao tratamento do requerente, se mostra imprescindível apenas o 

requerimento de novo bloqueio na conta do Ente Público. Assim, 

expeça-se com urgência o alvará na conta indicada pela requerente no ID 

n°12683296. Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 17 de Maio 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025069-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SERGIO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

EDISON MEZAVILA DA CRUZ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1025069-18.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória Nulidade de Ato Jurídico c/c 

Danos Morais e pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por 

SERGIO CARLOS DE OLIVEIRA, em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN, ESTADO DE MATO 

GROSSO e EDISON MEZAVILA DA CRUZ, objetivando, com a concessão 

do provimento antecipatório, que seja determinado ao Departamento 

Nacional de Trânsito – DETRAN/MT, que se abstenha de lançar no 

prontuário do requerente os pontos referentes as infrações forem 

lavradas, bem como se abstenha de informar os seus dados cadastrai 

como tendo sido proprietário do veículo para a SEFAZ, até decisão final da 

presente ação. Aduz, em síntese, que no ano de 2016 tentou registrar 

uma pessoa jurídica, no entanto foi surpreendido por haver restrição de 

seu nome junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT. 

Relata que a restrição se deu em razão de impedimento gerado na 

comunicação de venda de uma motocicleta no ano de 2000. Informa ainda, 

que nunca adquiriu qualquer motocicleta, e que está sofrendo sanções 

administrativas ante todo o ocorrido. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do 

CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

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 Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, 

até mesmo para garantir o princípio da razoável duração do processo. 

Para a concessão da tutela provisória de urgência 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. Busca a requerente com a 

concessão do provimento antecipatório, que seja determinado ao 

Departamento Nacional de Trânsito – DETRAN/MT, que se abstenha de 

lançar no prontuário do requerente os pontos referentes as infrações 

forem lavradas, bem como se abstenha de informar os seus dados 

cadastrai como tendo sido proprietário do veículo para a SEFAZ, até 

decisão final da presente ação. Pois bem. Em análise perfunctória dos 

fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de 

ID nº 9438180 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição 

sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do 

provimento antecipatório pleiteado. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma 

vez que o requerente não demonstrou de forma cristalina a situação 

ocorrida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida ocorrência da fraude. Outrossim, vejo que ausente se encontra o 

periculum in mora, uma vez que, já se passou alguns anos da propositura 

da presente demanda e do ato a qual visa se impugnar, posto que, a 

suposta fraude ocorreu em 2000, assim, não resta demonstrado, ao meu 

ver, a existência de risco ou perecimento de direito que justifique a 

concessão do provimento antecipatório ora pleiteado. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão do 

provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado. Cite-se os Requeridos, para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 

16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002862-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FIGUEIREDO LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1002862-08.2018.8.11.0003 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por TANIA FIGUEIREDO LIMA, contra ato indigitado coator 

da lavra do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT, qualificado na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a 

autoridade coatora que proceda com a convocação e nomeação da 

impetrante para o cargo a qual logrou aprovação, até decisão final do 

presente mandamus. Aduz, em síntese, que participou do concurso 

público regido pelo Edital nº 01/2015/DETRAN para provimento do cargo de 

Analista do Serviço de Trânsito – perfil Administrador, tendo sido 

aprovada em 1º lugar. Relata que em 29 de agosto de 2017 foi publicado o 

Edital de prorrogação do concurso público por mais 02 (dois) anos, a 

contar da data de 04 de setembro de 2017. Pontua que o ato administrativo 

exarado pela Administração Pública não tem respaldo no ordenamento 

jurídico, não lhe restando alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário 

para reparar seu direito lesado. Pugna pela concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relatório. Fundamento. Decido. À vista da nova legislação que passou a 

disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Pois bem. Como é sabido de todos, em nosso ordenamento 

jurídico constitucional a investidura de cargo público depende de prévia 

aprovação em concurso público e que somente em casos excepcionais, o 

Poder Público poderá celebrar contratos por tempo determinado para 

satisfazer interesse público urgente, conforme disciplinado no artigo 37, 

inciso II e IX da CF. No que tange aos concursos público, interessante a 

lição de José dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso 

Público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões 

pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e 

funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade 

intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas 

e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as 

barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de 

classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento 

de servidores públicos." ("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio 

de Janeiro: Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns 

princípios que norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para 

elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, assevera 

que: “A discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente 
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no momento da elaboração do regulamento do que quando de sua 

aplicação. O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de 

nulidade da decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a 

decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. Na hipótese dos 

presentes autos, pretende a Impetrante a concessão da medida 

antecipatória a fim de que seja determinada a autoridade coatora que 

proceda com a convocação e nomeação da impetrante para o cargo a 

qual logrou aprovação, até decisão final do presente mandamus. Em que 

pese as alegações dispendidas pela impetrante, entendo que as mesmas 

não devem prosperar. Conforme se vê do conjunto probatório, a 

Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas, contudo, denota-se 

dos autos que o Concurso Público encontra-se com o prazo de validade 

ainda vigente. Cumpre ressaltar que, estando o concurso dentro do prazo 

de validade é de conveniência da Administração Pública escolher o 

momento de realização da nomeação dos aprovados em concurso público. 

Nesse sentido, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA 

DENTRO DO NUMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. TRANSCURSO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO SEM NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA ACERCA DE FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS 

QUE IMPEDIRIAM O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES POR 

OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No 

âmbito desta Corte, prevalece a tese de que "a regular aprovação em 

concurso público em posição classificatória compatível com as vagas 

previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação e à 

posse dentro do período de validade do certame" (AgRg no RMS 

31.899/MS, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe 

18/5/2012). 2. A menção no edital (item XI.10) de que a Administração 

reserva-se o direito de admitir os candidatos aprovados na medida de 

suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente, não tem o 

condão de eximi-la de cumprir as condições às quais se vinculou por meio 

de ato vinculado de tornar pública a existência de onze cargos vagos. 3. 

A atual corrente firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 598.099/MS, condensou a compreensão de que "Dentro 

do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número 

específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos 

aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria 

Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas". E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11).4. Hipótese em que, das 

informações da autoridade impetrada, somente se extrai a justificativa de 

que a nomeação não se concretizou em virtude de restrição orçamentária, 

destituída de maior detalhamento, o que, por certo, não afasta o direito 

líquido e certo da recorrente. 5. Estando incontroverso nos autos que a 

recorrente foi aprovada em certame dentro do número de vagas e que, 

expirado o prazo de validade do concurso em 1º/2/10, a Administração 

não procedeu a sua nomeação, impõe-se o acolhimento da pretensão 

recursal. 6. Agravo regimental não provido. Neste diapasão, o que pode 

se extrair dos autos é que apesar da impetrante ter logrado êxito com a 

aprovação no concurso público, não há que se falar em violação de direito 

adquirido, uma vez que o concurso público para o qual o impetrante 

concorreu ainda esta em vigência - concurso ainda esta em andamento – 

válido e, sendo assim, a administração pode dentro do prazo de validade 

do concurso, escolher o momento no qual se realizará a nomeação. Desta 

forma, em juízo de cognição sumária, não vislumbro o ato insurgido pela 

impetrante ante ausência de prova robusta capaz de demonstrar ofensa a 

direito liquido e certo. Portanto, ante a ausência dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. 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 

nº 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). Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Após, decorrido o prazo 

das informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014844-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANTONIO BORTOLUZZI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1014844-70.2016.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por VICENTE ANTONIO BORTOLUZZI, contra ato 

indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SEFAZ/MT, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que a autoridade coatora se 

abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, em síntese, que firmou 

contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de energia elétrica, 

no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da demanda, em 

decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera que a conta de 

energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é composta de duas 

tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é composta por outra tarifa, no 

caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), nos termos da 

Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que o ICMS cobrado pelo 

Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, posto que não há 

previsão de sua incidência sobre o transporte de energia elétrico, 

consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No mérito, pugna pela 

concessão em definitivo da segurança, para fins de confirmar a 

antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a cobrança 

de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de todos os 

valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu 

liminarmente as ações que questionam a legalidade da cobrança de ICMS 

sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de 

energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o 

fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o entendimento 

de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão somente até a 

prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em recentíssima 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR nos 

Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, determinou a suspensão 

de todos os processos, individuais ou coletivos, em âmbito nacional que 

versem sobre a questão delimitada. Melhor elucidando, transcrevo a 

ementa da referida decisão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS 
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DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 

1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão 

controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – ProAfR nos 

EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à 

determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 

Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos 

cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011015-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1011015-13.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Administrativo c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de 

Tutela proposta por CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA, em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM 

AVALIACÃO E SELECÃO E DE PROMOCÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, 

objetivando, com a concessão do provimento antecipatório, que seja 

computado os pontos referente as questões 35 e 47, bem como seja 

assegurado o prosseguimento do autor nas próximas fases do concurso 

público, até decisão final da presente ação. Aduz, em síntese, que se 

inscreveu para o concurso público para formação de cadastro reserva no 

cargo de Delegado de Polícia Substituto da PJC/MT, regido pelo EDITAL Nº 

1 – PJC/MT de 16 de março de 2017. Relata que, após a divulgação do 

gabarito preliminar obteve 54 pontos obtidos com 59 acertos, sendo que 

recorreu tempestivamente de 07 (sete) questões objetivas (7, 35, 47, 50, 

55, 72 e 74). Ressalta que a banca organizadora ao divulgar os gabaritos 

oficiais definitivos anulou 09 (nove) questões objetivas, contudo, informa 

que quatro das questões impugnadas através de recurso administrativo 

foi indeferidas, e que as questões 35 e 47 não foram fundamentada as 

razões do indeferimento. Por fim, sustenta que houve nítida ausência de 

motivação no indeferimento de seu recurso administrativo, o que está a 

ofender os princípio da publicidade, contraditório, ampla defesa, devido 

processo legal e motivação. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 300 do CPC/2015. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 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 Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para 

garantir o princípio 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. Busca o autor a concessão do provimento 

antecipatório, para que seja computado os pontos referente as questões 

35 e 47, bem como seja assegurado o prosseguimento do autor nas 

próximas fases do concurso público, até decisão final da presente ação. 

Pois bem. No que tange aos concursos público, interessante a lição de 

José dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso Público é o 

procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e 

selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções 

públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, 

física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no 

aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras 

opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de classificação. 

Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de servidores 

públicos." ("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio de Janeiro: 

Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns princípios que 

norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para elucidação do caso 

ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, assevera que: “A 

discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente no 

momento da elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. 

O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da 

decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, 

prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. No caso sub judice, o 

requerente entende que as questões do certame estão em 

desconformidade com o que se exige em concurso público, sendo que em 

algumas apresentam erros grosseiros, e que o indeferimento de seu 

recurso restou desprovido de fundamentação. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os 

documentos de ID nº 12904399 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de 

cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão do provimento antecipatório pleiteado. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que o autor não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pelas Requeridos, bem como 

não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

atribuída à banca examinadora. Outrossim, asseverasse que, ao Poder 

Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em 

consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, 

verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, 

entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o 

ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua 

invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. 

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao 

ressaltar que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, 

substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos 

candidatos e notas a elas atribuídas sob sua ótica de interpretação, senão 

vejamos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO OBJETIVA. PRETENSÃO DE 

ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR APARENTE DUPLICIDADE DE 

RESPOSTAS CORRETAS OU POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. 

INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER 

JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO 

CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. TESE SEDIMENTADA EM 

JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

RE 632.853/CE. 1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos 

interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência 

de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 535 do CPC/1973. 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Não compete ao Poder 

Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para 

avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...). 

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do 

conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" 

(RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes). 3. O caso concreto não 

cuida da referida exceção, mas de confrontar-se o resultado divulgado 

pela comissão examinadora com as convicções pessoais do candidato 

com o fim de que prevaleça o entendimento que ele julga mais 

consentâneo com a literatura profissional. 4. Agravo interno não provido. 

No mesmo diapasão, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO 

DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO 

GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO 
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CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira do firme 

entendimento do Superior Tribunal Federal, a competência do Poder 

Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital 

ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, 

sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios 

utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da 

banca examinadora. Assim, à banca examinadora é conferido o mérito da 

análise administrativa das questões de prova, não podendo o Judiciário 

invadir tal competência, sob pena de indevida intervenção em ato 

discricionário da Administração. 2. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição 

realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de 

correção da prova respectiva, o que é vedado pela jurisprudência dos 

Tribunais pátrios. (Ap 167022/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Dessa maneira, em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, 

nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores 

da concessão do provimento antecipatório, qual seja, probabilidade do 

direito. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão do provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado. Cite-se os Requeridos, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 

183 do CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo 

n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. No mais, por se tratar de interesse 

individual disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo nº 

006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do Ministério Público em manifestar 

na causa, conforme diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal 

e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 17 de Maio de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001727-41.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1001727-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por WILLIANS BRAULE PINTO DE MELO com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo VW/NOVO GOL TL MBV, 

PLACAS PYA7305/MT, CHASSI 9BWAB45U6HP018643, ANO 2016/2017 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual, bem como a suspensão das multas lançadas sobre 

seu veículo e, ainda, a suspensão da pontuação atribuída a sua CNH. No 

mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

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. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o mandado de segurança é 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa 

resguardar "possível direito da parte Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados deve 

ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a 

concessão da medida liminar a determinação para que o veículo 

VW/NOVO GOL TL MBV, PLACAS PYA7305/MT, CHASSI 

9BWAB45U6HP018643, ANO 2016/2017 seja licenciado sem o pagamento 

de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia 

estadual, bem como a suspensão das multas lançadas sobre seu veículo 

e, ainda, a suspensão da pontuação atribuída a sua CNH. Analisando 

sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que houve a 

notificação regular do Impetrante para exercer o direito de defesa. É 

necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do 

Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade deste e, só 

então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do 

art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de 

infração ressai que não houve cumprimento da legislação de trânsito. Com 

efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 11525069), denota-se que 

não se observou a exigência da dupla notificação à parte infratora, 

conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e 

a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes 

termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. De 

outro modo, quanto ao pedido de suspensão das multas lançadas sobre o 

veiculo e da pontuação vinculada a CNH do impetrante, entendo que a 

medida liminar não suporta tal pretensão, uma vez que para suspender as 

infrações de transito é preciso uma maior dilação probatória, e, ainda, a 

suspensão dos pontos da CNH está condicionada a anulação das multas 

que os ensejaram. Nesse diapasão, tem apontado a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE EXCLUSÃO DE PONTOS 

NA CARTEIRA – CONDICIONAMENTO A NULIDADE DE MULTA – MATÉRIA 

QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A 

discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

pontos na CNH, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 
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renovação do licenciamento do veículo, ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento. (Ap 125695/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2013, 

Publicado no DJE 31/10/2013). Portanto, ante ao contexto apresentado e 

devidamente fundamentado, entendo por bem deferir parcialmente a liminar 

pleiteada. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma 

vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo VW/NOVO GOL TL MBV, PLACAS PYA7305/MT, CHASSI 

9BWAB45U6HP018643, ANO 2016/2017 sem a exigência do pagamento 

prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de 

representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 17 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009143-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINA DIAS SOARES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA SEFAZ-MT (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1009143-94.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por SILVINA DIAS SOARES, contra ato indigitado coator 

da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento do 

ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD 

(Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, 

em síntese, que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de 

fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do 

consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe é 

disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecido pelo 

grupo ENERGISA é composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, 

que a TUSD é composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. 

Pontua que o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que 

é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte 

de energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003079-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso - DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Processo: 1003079-91.2017.8.11.0001; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Vistos, etc. 1. Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 11890784. 

2. Trata-se de Ação Declaratória de relação Jurídica Tributária c/c 

Indenização Por Danos Morais Com Pedido de tutela Antecipada e 

Repetição de Indébito, ajuizada por José Augusto dos Santos Júnior em 

face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN-MT 

e 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. Com fulcro no artigo 4ª da Lei 1060/50 e no capitulo 2.14.8 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), concedo ao 

requerente os benefícios da Justiça Gratuita até que se prove o contrário. 

Ressalto o dever moral da parte requerente em noticiar imediatamente a 

este juízo a cessação da condição de hipossuficiência, sob pena do 

pagamento de até o décuplo das custas judiciais, caso silencie a verdade. 

6. Cite-se e intime-se a parte requerida para, se manifestar sobre o pedido 

da tutela de urgência, no prazo de 10 (dez) dias. 7. Cumpra-se. Cuiabá, 19 

de abril de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 745738 Nr: 42901-91.2011.811.0041
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA JUBIABA LTDA, JAEDER 

BATISTA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT, FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700

 INTIMA-SE A PARTE EXECUTADA PARA APRESENTAR, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, ANTES DA EXPEDIÇÃO DO TERMO DE PENHORA 

MENCIONADO NA DECISÃO DE FLS. 197, PARECER TÉCNICO DE 

AVALIAÇÃO MARCADOLÓGICA RELATIVO AO IMÓVEL INDICADO ÀS 

FLS. 164, A SER ELABORADO POR UM CORRETOR DE IMÓVEIS INSCRITO 

NO CNAI (CADASTRO NACIONAL DE AVALIADOR IMOBILIÁRIO).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 357569 Nr: 27875-58.2008.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A., FRANCISCO 

CARLOS RAMOS, INLOGS ADMINISTRAÇAO DE BENS S/A, LUIZ 

GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, THEODORUS ANTONIUS 

ZWIJNENBERG, ROBERTO GRECO DE SOUZA FERREIRA, ANTONIO 

AUGUSTO PIRES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/MT, ALESSANDRA ARAUJO DE CARVALHO SILVA - 

OAB:12254, ANTONIO PERES NEVES BAPTISTA - OAB:22233, Lucia 

Maria de Figueiredo - OAB:8398-D/PE, LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:6.525 MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124, ROBERTO 

GRECO DE SOUZA FERREIRA - OAB:OAB/SP 162.707, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6.228/MT, Victor Humberto da Silva Maizman - 

OAB:4501/MT

 Vistos etc.Theodorus Antonius Zwijnenberg, devidamente qualificado nos 

presentes autos como sócio/executado, interpôs (fls. 370/381) os 

presentes Embargos de Declaração em face da decisão proferida no 

incidente de exceção de pré-executividade (fls. 365/369), sob o 

argumento de que houve omissão e contradição, uma vez que assevera 

que a simples falta de pagamento do tributo não configura, a 

responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN.Assim, 

requer o recebimento dos presentes embargos declaratórios com efeitos 

infringentes, visando que seja sanado os vícios apontados.Os Embargos 

foram interpostos no prazo legal, como disciplina o art. 1.023 do 

CPC.Vieram os autos conclusos.É o Breve Relato.Decido.Os Embargos 

Declaratórios prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões, 

contradições ou erro material no julgamento [art. 1.022 do CPC], não para 

que se adeque a decisão ao entendimento do embargante.Reza o Código 

de Processo Civil, em seu art. 1.022 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”.De plano, verifico que não há 

necessidade da intimação da embargada para manifestação, uma vez que 

o presente embargos inexiste qualquer razão plausível para acolhimento, 

posto que a irresignação do Embargante diz respeito à essência da 

decisão proferida e não a eventual omissão, contradição, obscuridade ou 

erro material, o que não pode ser acolhida na via eleita.ISTO POSTO, sem 

maiores delongas REJEITO os Embargos Declaratórios (fls. 370/381), 

permanecendo inalterada a decisão (fls. 365/369), ante a inexistência de 

qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.Publique-se. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.Após transcorrido o 

prazo da referida decisão, certifique-se, e retornem os autos conclusos 

para deliberação sobre o petitório de fl. 392 e documentos – fls. 393/394.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 393532 Nr: 28907-64.2009.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO CENTRO OESTE DIST PLASTICOS 

LTDA, ARLINDO NOVAIS OLIVEIRA, PAULO SERGIO NOVAES OLIVEIRA, 

DEOLINDA DA ANUNCIAÇÃO NUNES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE TIEMI FUGIMOTO - 

OAB:361430, HERMANO DE VILLEMOR AMARAL - OAB:109.098-A/SP, 

JAMIL ABID JUNIOR - OAB:195351

 Vistos, etc... Não há falar, portanto, em decadência dos créditos com fato 

gerador de 2002. Diante do exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento da execução 

fiscal. Intime-se a Fazenda Pública para dar impulsionamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40009 Nr: 1510-86.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RIZZUTTO LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ROQUE SAGIN - 

OAB:17891/MT, LIANA GORETE ROQUE SAGIN - OAB:OAB/MT 10.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado para no prazo de 

05 (cinco) dias, trazer 02(duas) cópias da inicial e depositar o valor de R$ 

67,74 referente ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado.

Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça CÍCERO C. NORONHA, Banco do Brasil, Agência 3499-1, 

Conta Corrente: 821.629-0, CPF: 204.878.511-53, não podendo ser 

efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os 

mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39886 Nr: 1417-26.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE SOUZA BERIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Os presentes embargos foram apresentados prematuramente, uma vez 

que o juízo ainda não se encontra seguro.

2. Verifica-se dos autos da ação de execução em apenso que foi 

expedida carta precatória para penhora de bens em nome do executado, 

mas que até a presente data não houve resposta quanto ao seu 

cumprimento.

3. Dessa forma, aguarde-se o cumprimento do despacho proferido nos 

autos da execução fiscal em apenso (Código 567), que se refere à 

expedição de Ofício ao Juízo Deprecado solicitando informações quanto 

ao cumprimento da carta precatória.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34350 Nr: 1542-28.2017.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:OAB/MT 10.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar prescrita 

a pretensão do Município de Cuiabá de exigir a multa arbitrada no Auto de 

Infração n. 36203 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais 

fixo por equidade no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos), nos temos 

do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015.Sem custas, nos termos da Lei 

Estadual nº. 7.603/01.Outrossim, deixo de submeter ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

traslade-se cópia desta sentença para a execução em apenso e 

arquivem-se os presentes autos.Após, façam-me conclusos os autos da 

ação de execução fiscal em apenso. P.R.I.C.Cuiabá, 16 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39901 Nr: 1425-03.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSLIQUIDOS TRANSPORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GORGON NOBREGA - OAB:31053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Os presentes embargos foram apresentados prematuramente, uma vez 

que o juízo ainda não se encontra seguro, já que houve bloqueio por meio 

do sistema bacen jud no valor de R$ 81.287,61 (oitenta e um mil, duzentos 

e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), enquanto a dívida 

executada perfaz o total de R$ 109.359,15 (cento e nove mil, trezentos e 

cinquenta e nove reais e quinze centavos), conforme se verifica dos 

autos da ação de execução fiscal em apenso (código 35077).

2. Considerando que a efetivação da garantia do juízo configura condição 

indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos 

termos do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80, DETERMINO a intimação da parte 

embargante, pessoalmente, para garantir o juízo, no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.

3. A garantia do juízo deverá ser realizada nos autos da ação de 

execução fiscal em apenso (código 35077).

4. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37838 Nr: 22-96.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se o embargante para manifestar sobre a impugnação e 

documentos de fls. 33/75, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e, após, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

3. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

4. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32481 Nr: 232-84.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA DA CONSTRUÇAO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Alaertes Techi - OAB:5828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, com 

resolução de mérito.Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37640 Nr: 3686-72.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO FRATONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:OAB/MT 14.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado pelo requerente às 

fl. 241, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

bem como o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial.

É o relato. DECIDO.

A menção à possibilidade da desistência da ação está consignada no art. 

485, inciso VIII, do CPC/2015, que estabelece que o juiz não resolverá o 

mérito quando:

“VIII – homologar a desistência da ação;”

(...)

§4º - Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento 

do réu, desistir da ação”. (sem destaque no original).

Infere-se dos autos que, apesar de haver manifestação da parte 

requerida, ainda não houve sua citação, de modo que não se faz 

necessário seu consentimento para a referida desistência da demanda.

Diante do exposto, homologo por sentença para que surtam os efeitos 

legais a desistência requerida nos termos do art. 200, §único, do 

CPC/2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC/2015.

DEFIRO o pedido de desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, substituindo-se por cópia.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais. Isento de 

honorários advocatícios.

P.R.I.C

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 6100-13.2010.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): Airton de Oliveira Pinto, Rg: 13397923 SSP MT Filiação: Gonçalina 

Eleotéria de Oliveira Pinto e Anastácia Pinto, data de nascimento: 

31/05/1983, brasileiro, natural de Cuiabá-MT

ADVOGADO(S): WALDIR CALDAS RODRIGUES

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(S) acima qualificado(a,s), para que 

compareça(m) perante este Juízo, no Edifício do Fórum, 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, 

no dia 18 de JUNHO de 2018, às 13h30m, a fim de ser submetido a 

Julgamento, nos autos do processo supra mencionado, na conformidade 

do despacho abaixo transcrito ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s).

 DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc;Ante a necessidade de readequação 

da pauta, antecipo a sessão de julgamento para o dia 18 de junho de 2018, 

às 13h30min. Intimem-se.Cumpra-se".
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ADVERTÊNCIAS: a) O não-comparecimento à audiência designada 

implicará em condução coercitiva, sem prejuízo das sanções penais por 

crime de desobediência; b) as eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência; c) o não-comparecimento do(a, s) réu(s), sem justa causa, 

acarretará a decretação de sua revelia.

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, 17 de maio de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 310775 Nr: 8878-19.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LEMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC

 Vistos, etc.

Ante a cota ministerial retro, dê-se vistas dos autos à Defesa para 

manifestação.

Após, volvam-me conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390385 Nr: 22311-11.2014.811.0002

 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 - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA CUNHA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246

 Vistos, etc.

Ante a cota ministerial retro, a fim de evitar cerceamento de defesa, dê-se 

vistas dos autos à Defesa para manifestação.

Após, volvam-me conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 373323 Nr: 14390-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL VEIGA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES DE CAMPOS - 

OAB:2.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PEREIRA NUNES 

FILHO - OAB:21015/0

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Executivo de pena em regular tramitação.

Progressão de regime de pena prevista para o dia 12.02.2019.

Cálculo de Pena de fls. 512, ciência do Ministério Público às fls. 512 verso.

Vista à Defesa.

RETORNEM os autos ao Juiz Natural.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 373323 Nr: 14390-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL VEIGA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES DE CAMPOS - 

OAB:2.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PEREIRA NUNES 

FILHO - OAB:21015/0

 Vistos, etc.

Declaro remidos 129 (cento e vinte e nove) dias da pena do penitente, 

face aos 387 (trezentos e oitenta e sete) dias laborados, conforme 

atestado de trabalho juntado às fls. 520.

Elabore-se novo cálculo de liquidação de pena, em seguida, dê-se vistas 

às partes para manifestação.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 391531 Nr: 21348-08.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYTON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Vistos, etc.

Dê-se vistas dos autos à Defesa, para manifestação quanto ao relatório 

psicossocial.

Intime-se via DJE.

Após, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 86167 Nr: 6724-04.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMILIAN ALEX DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o recuperando MAXIMILIAN ALEX DOS SANTOS 

somente atingirá requisito objetivo para progressão de regime em 

30/03/2019, deixo de acolher o pleito defensivo que visa a progressão de 

regime.

Lado outro, no que concerne as alegações carreadas às fls. 235, 

intime-se o advogado do penitente para que junte aos autos maiores 

informações acerca do suposto fato ocorrido.

Finalmente, oficie-se à unidade penitenciária, solicitando informações 

acerca do atual estado de saúde do penitente, bem como, se o mesmo 

encontra-se recebendo atendimento intramuros.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 520875 Nr: 12934-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLEITON JUNIOR JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a comprovação de vínculo do recuperando CLEITON JÚNIOR 

JACINTO com esta Comarca, bem como a informação de que ele cumpre 

pena em regime semiaberto, CONCEDO a anuência pretendida.

Oficie-se à Vara de Execuções Penais da Comarca do Bauru/SP 

(Processo n. 0008011-81.2016.8.26.0026 – DEECRIM 3ª RAJ) cientificando 

da presente decisão, bem como solicitando o encaminhamento do 

executivo de pena e do recuperando a este Juízo para a realização de 

audiência admonitória para estabelecimento das condições do regime 

semiaberto que, desde já, designo para a data de 20/06/2018, às 

14h00min.

Intime-se o patrono, via DJE.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

3ª Vara Criminal
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 159353 Nr: 6704-71.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS, MAIKON 

MARINHO RODRIGUES, JEAN PAULO SANTANA DA SILVA, HENRIQUE 

LUIS DA SILVA, ARDO ABERTONI DA COSTA VIEIRA, CRISTIANO 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JESUINO SANSÃO CORREA 

DA COSTA - OAB:4197/MT, ODILZON DAS NEVES GRAUZ JÚNIOR - 

OAB:6836/MT, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO DESPACHO

Prazo:05

Intimando:DR. JESUINO SANSÃO CORREA DA COSTA. OAB/MT: 4.197

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 715, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. A Defesa do acusado ARDO ALBERTONI, 

às folhas 68, requereu a extinção do processo sem julgamento de mérito. 

Em que pesem os argumentos expostos pela nobre defesa, esse não é o 

momento processual oportuno para realizar requerimentos dessa 

natureza, uma vez que as alegações finais é instrumento processual 

adequado para tal pretensão. Assim, deixo de apreciar os requerimentos 

formulados pela defesa às folhas 68.

Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 472080 Nr: 11924-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJAIK SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO DESPACHO

Prazo:05

Intimando:DRA. JÉSSYCA NAGANO BEZERRA. OAB/MT: 17.185

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 415/416, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, em correição. Com essas breves 

considerações, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Apelação. 

Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 82917 Nr: 3778-59.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSEL DE SOUZA, NILTON ANTÔNIO ALVES 

NEGRÃO, DANIEL DO NASCIMENTO, RENATO COURY, JUMAR SANTOS 

MORAIS, VLADIMIR MAURICIO PASTRO, GILBERTO PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-A/MT, 

MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT, NADSON JENEZERLAU 

SILVA SANTOS - OAB/SP 203.049 - OAB:203049, RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. ELIDIA PENHA GONÇALVES. OAB/MT: 2886-A

DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO. OAB/MT: 3.301

DR. ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO. OAB/MT: 4813

DR. FERNANDO MARQUES DA SILVA. OAB/MT: 7731

 DR. NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB/SP 203.049

DR.EUPIDIO ALVES FILHO. OAB/MT: 7815B

MARCONDES RAI NOVACK. OAB/MT: 8571

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 10/04/2018, às fls. 754/757, nos 

autos acima mencionados, na qual foi declarado extinta a punibilidade dos 

agentes RUSSEL DE SOUZA, NILTON ANTONIO ALVES NEGRÃO, JUMAR 

SANTOS MORAIS, VALDEMIR MAURICIO PASTRO, RENATO COURY e 

GILBERTO PEREIRA RODRIGUES, com fundamento no artigo 395, II, do 

Código De Processo Penal.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314575 Nr: 13413-88.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ROBERTO DE CAMPOS, THIAGO 

FERREIRA DE ARRUDA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES 

- OAB:2886-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIDIA PENHA 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 13413-88.2011.811.0042, 

Protocolo 314575, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 412636 Nr: 17463-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MOREIRA DOS SANTOS, JUENDER DA 

MATA FERNANDES ROCHA, EDER DE OLIVEIRA ROSA, LUIS FERNANDO 

DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Thiago Moreira dos Santos, Cpf: 04476287123, Rg: 

2717553 Filiação: Edivan Moreira dos Santos e Carmen Lucia Pereira dos 

Santos, data de nascimento: 14/05/1992, brasileiro(a), natural de 

Cocal-RO, solteiro(a), desempregado, Endereço: Av. das Torres, Qd: 26, 

Casa 10 - Res. Maria de Lourdes, Bairro: Jd. Imperial, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, § 4°, incisos I, II e IV, c/c Art. 

14, inciso II, c/c Art. 307, caput, na forma do Art. 69, todos do CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.
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Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 412636 Nr: 17463-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MOREIRA DOS SANTOS, JUENDER DA 

MATA FERNANDES ROCHA, EDER DE OLIVEIRA ROSA, LUIS FERNANDO 

DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Thiago Moreira dos Santos, Cpf: 04476287123, Rg: 

2717553 Filiação: Edivan Moreira dos Santos e Carmen Lucia Pereira dos 

Santos, data de nascimento: 14/05/1992, brasileiro(a), natural de 

Cocal-RO, solteiro(a), desempregado, Endereço: Av. das Torres, Qd: 26, 

Casa 10 - Res. Maria de Lourdes, Bairro: Jd. Imperial, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, § 4°, incisos I, II e IV, c/c Art. 

14, inciso II, c/c Art. 307, caput, na forma do Art. 69, todos do CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 429088 Nr: 4560-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DE LIMA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. SERGIO BATISTELLA. OAB/MT: 9155

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

28/06/2018, ÀS 13:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Para fins de readequação de pauta, 

marco audiência para o dia 28/06/2018 ás 13h45min, destinada a 

inquirição de 03 testemunhas comuns e o interrogatório de 01 réu. 

Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 502745 Nr: 41760-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO SANDRO DE OLIVEIRA, GABRIEL 

LUNARDELI MACIEL, MARCOS VINICIUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:

 Vistos etc.

 I – Declaro encerrada a instrução.

II – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

III – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 506717 Nr: 45723-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZ JUNIOR DA CONCEIÇÃO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TOMAZ JUNIOR DA CONCEIÇÃO 

DUARTE, Cpf: 04907689110, Filiação: Anadil Tomazia da Conceição e 

Silvio Fermino Duarte, data de nascimento: 23/03/1996, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), tec. informatica, Telefone 65 

99309-1314. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 30 de novembro 2017, por volta das 22:14hs, na 

rua J, casa 02, bairro Nova Conquista, em Cuiabá/MT, policiais militares 

flagraram o ora denunciado na posse de vários aparelhos eletrônicos sem 

procedência.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 45723-40.2017.811.0042 (Código: 

506717)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: TOMAZ JUNIOR DA 

CONCEIÇÃO DUARTEVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o 

réu TOMAZ JUNIOR DA CONCEIÇÃO DUARTE não foi citado, diante disso, 

acolho o parecer ministerial de fl. 79 e determino que o acusado seja 

citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 17 de maio de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 330666 Nr: 10937-43.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIEL ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016/MT

 Ante o exposto em observância ao principio da utilidade da jurisdição, 

conheço a carência da ação, por falta de interesse de agir EXTINGUINDO 

O PROCESSO, em face do denunciado FRANCIEL ALVES LOPES, que faço 

com respaldo do art. 485, Inc. VI do CPC. Nos termos do art. 91, II, “a” e “b” 

do Código Penal e calçado no entendimento jurisprudencial , DECLARO o 

perdimento em favor da União de eventuais objetos apreendidos que 

tenham correlação com o crime. Recolham-se eventuais mandados de 

prisão provenientes destes autos em nome do(s) sentenciado(s). 

Igualmente, DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos 

pessoais e objetos, a quem de direito, desde comprovada sua 

propriedade. intimando-o(s) inclusive por edital, se necessário, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se que decorridos 90 (noventa) 

dias da data do trânsito em julgado desta e não sendo reclamados os bens 

vinculados a estes autos, DECRETA-SE a perda das coisas apreendidas 

em favor da União.Em havendo valores apreendidos que não se refiram à 

fiança e que não estejam relacionados com o delito, bem como havendo 

fiança depositada nestes autos, restitua-se ao(s) sentenciado(s) e seus 

sucessores, intimando-o(s) inclusive por edital, se necessário, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para 

comparecer em Juízo para levantamento da importância depositada. 

(...).Comunique-se à vítima a respeito deste ato sentencial, conforme 

preconiza o art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.Sem custas.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de maio de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 521133 Nr: 13170-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSQUI - 

OAB:21143

 Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado JEAN ROBERTO DOS SANTOS, mediante o 

cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO 

CPP:I – Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua 

presença;II – Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma 

forma o número de telefone para contato, comunicando-se o juízo 

qualquer alteração ou mudança;III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, de comprovante de endereço atualizado;IV – Recolhimento de 

forma integral em seu próprio domicilio nos dias de folga (sábados, 

domingos e feriados, durante o dia e durante a noite), além do 

recolhimento domiciliar nos dias úteis, no período das 20hrs da noite até as 

06hrs da manhã, salvo comprovada existência de ocupação lícita que o 

force a permanecer nas dependências do local onde exerce seu 

trabalho;Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA se por outro 

motivo não estiver preso, consignando as advertências legais.NO ATO DO 

CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA DEVERÁ SER INFORMADO 

PELO ACUSADO O ENDEREÇO EM QUE PODERÁ SER LOCALIZADO APÓS 

A SAÍDA DA PRISÃO.Advirta o acusado que o descumprimento das 

citadas medidas poderá culminar na aplicação de outras medidas 

cautelares mais gravosas ou até na decretação da prisão 

preventiva.Comunique-se a(s) vítima(s) quanto a concessão de liberdade 

ao réu.Recolham-se eventuais mandados de prisão expedidos em 

desfavor do acusado provenientes deste feito, procedendo-se as baixas, 

anotações e comunicações necessárias. Ciência ao MP. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 16 de maio de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 505474 Nr: 44462-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FRANÇA DE SANTANA, ELITON 

FAGUNDES DA SILVA, RAY RUAN MORAIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O

 Código nº: 505474

DESPACHO

Vistos etc.

Dê-se vistas dos autos MP quanto ao pedido de transferência do 

denunciado ELITON FAGUNDES (fls. 244/245).

Oficie-se ao Diretor da Penitenciaria Central do Estado – PCE, requisitando 

informações sobre o porquê da realização da transferência do 

denunciado acima mencionado para um presidio situado na cidade de 

Tangará da Serra - MT, mormente porque nada restou esclarecido no 

oficio anexado à fl. 219, consignando, para tanto, o prazo de 48 horas.

 Sem prejuízo, DETERMINO seja oficiado á Superintendia dos Presídios do 

Estado do Mato Grosso, à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos – SEJUDH, Dr. Emanuel Alves Flores, bem como ao Juiz 

Corregedor dos Presídios, Dr. Geraldo Fidelis, dando ciência quanto o teor 

da peça de fls. 244/245, bem como para que tomem as medidas 

administrativas e funcionais que entenderem cabíveis, em havendo 

responsabilidades.

CUMPRA-SE EXPEDINDO O NECESSÁRIO COM URGÊNCIA.

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 505474 Nr: 44462-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FRANÇA DE SANTANA, ELITON 

FAGUNDES DA SILVA, RAY RUAN MORAIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O

 Intimo a Advogada de Defesa do acusado ELITON FAGUNDES DA SILVA 

para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05/06/2018, 

as 15 horas, na sala de audiência de 5ª Vara Criminal da Capital, bem 

como para que apresente o endereço, atualizado, do referido Acusado 

possibilitando a sua intimação para a audiência designada, no prazo de 48 

horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 507569 Nr: 393-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA ROSA, AMYLTON SILVIO 

XAVIER LOPES, JHONNY ALEKSANDR DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE SAMPAIO - 

OAB:19120/MT, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT

 Vistos etc, Rafael da Silva Rosa, qualificado nos autos, através da 

Defensoria Pública apresentou resposta à acusação com pedido de 

revogação da prisão preventiva, aduzindo que não existem motivos que 

justifiquem a manutenção da decisão que decretou a prisão. Instado a se 

manifestar, o representante do Ministério Público, pronuncia-se pelo 

indeferimento do pedido (fls. 256/256v). É o relato do essencial. Decido. 
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(...). Posto isso, nos termos da fundamentação acima, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva do acusado Rafael da Silva Rosa. 

Intime-se a defesa do acusado Amylton Silvio para a apresentação da 

resposta à acusação. Após, voltem os autos conclusos para designar 

audiência. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 459003 Nr: 36428-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 Processo crime nº 34286-13.2016.811.0042

Vistos em correição,

Se no prazo de 05 (cinco) dias, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela defesa do réu Renato Silva dos Santos à fl. 346 (artigo 

593, do CPP).

Vista primeiramente ao Advogado de defesa para a apresentação das 

razões recursais, após, ao Ministério Público para as contra razões 

recursais, no prazo legal.

Quando estiverem estas anexadas, e observadas às formalidades legais, 

inclusive certificadas à regularidade das intimações da sentença, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Às providências.

 Cumpra-se.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 378240 Nr: 19799-32.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER NATALINO DE MAGALHÃES, HIGOR 

FERNANDO DOS SANTOS NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta, redesigno o dia 11/06/2018 às 

16h30min para audiência de instrução e julgamento.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de março de 2018.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 343428 Nr: 3498-44.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR NUNES DOS SANTOS, 

RAFFAEL DOMINGOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12550/MT

 INTIMAR A DEFESA DO ACUSADO PAULO CESAR NUNES DOS SANTOS 

PARA APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 372104 Nr: 12863-88.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO NOBERTO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAILA EMEDIANA DE 

OLIVEIRA ALEEMAND - OAB:12272

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA MANIFESTAR SOBRE O INTERESSE NA 

RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA NOS AUTOS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 461735 Nr: 1585-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BEZERRA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO BEZERRA CORDEIRO, Cpf: 

03451602156, Rg: 22091912, Filiação: Ana Claudia Bezerra e Cicero 

Francisco Cordeiro, data de nascimento: 19/10/1997, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, solteiro(a), Telefone 999385503. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES E PROPRIETÁRIO DE BOA FÉ PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO LAUDO E MANIFESTAR SOBRE INTERESSE NA 

RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDO NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: "Denunciado: Diego Bezerra Cordeiro. Considerando 

que os presentes autos não pertencente às Metas do CNJ, portanto que 

deverá aguardar pauta conforme decisão de fls. 85, determino, quanto 

à(s) arma(s) apreendida(s), após a juntado do Laudo Pericial, 

notifiquem-se as Partes e proprietário de boa-fé, nos termos do art. 1.479 

da CNGC, (Defensor constituído pelo DJE), para que manifestem, no prazo 

de 15 dias, sobre o laudo e interesse na restituição, mediante 

apresentação das documentações necessárias.Juntado pedido de 

restituição, colha-se a manifestação ministerial.(...)"

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 09 de maio de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380786 Nr: 22530-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY GOMES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHONY GOMES DE FREITAS, Rg: 

16742680, Filiação: Eliamara Freitas Gomes e Dorival Gomes de Oliveira, 

data de nascimento: 16/06/1984, brasileiro(a), natural de Nova 

Xavantina-MT, convivente, jardineiro, Telefone 9221-4561. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES E PROPRIETÁRIO DE BOA FÉ PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO LAUDO E MANIFESTAR SOBRE INTERESSE NA 

RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Quanto à(s) arma(s) apreendida(s), juntado o Laudo 

Pericial, notifiquem-se as Partes e proprietário de boa-fé, nos termos do 

art. 1.479 da CNGC, (Defensor constituído pelo DJE), para manifestem no 

prazo de 15 dias, sobre o laudo e interesse na restituição.Decorrido o 

prazo sem manifestação ou impugnação, considerando que não há mais 

interesse à persecução penal, oficie-se à MMª Juíza Diretora do Fórum, 

para que determine as providencias que se fizerem necessárias para 

encaminhamento a uma das Unidades do Exército Brasileiro, conforme 

prevê a parte final do art. 1.479 da CNGC.Na hipótese de não haver sido 

juntado o laudo pericial, providencie-se e após cumpram-se as 

determinações descritas linhas acima.Quanto às demais apreensões, se 
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houver, serão decidas no momento do julgamento do feito ou, se for o 

caso, aplicação do art. 366 do CPP.Cumpra-se com urgência.Cuiabá, 18 de 

agosto de 2017.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 09 de maio de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450968 Nr: 28047-16.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO MAGALHÃES VERLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ AUGUSTO MAGALHÃES VERLY, 

Cpf: 05929517150, Rg: 2709016-7, Filiação: Roseli Magalhães Verly e 

Emanuel Mesias Sousa Verly, data de nascimento: 23/05/1997, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), cabeleireiro, Telefone 

9267-5094/993083515. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: "Processo cód. 450968Denunciado: Luiz Augusto 

Magalhães Verly. Considerando que os presentes autos não pertencente 

às Metas do CNJ, portanto que deverá aguardar pauta conforme decisão 

de fls. 95, determino, quanto à(s) arma(s) apreendida(s), após a juntado 

do Laudo Pericial, notifiquem-se as Partes e proprietário de boa-fé, nos 

termos do art. 1.479 da CNGC, (Defensor constituído pelo DJE), para que 

manifestem, no prazo de 15 dias, sobre o laudo e interesse na restituição, 

mediante apresentação das documentações necessárias.Juntado pedido 

de restituição, colha-se a manifestação ministerial.(...)"

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Finalidade: "INTIMAÇÃO DAS PARTES E PROPRIETÁRIO DE BOA FÉ, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO LAUDO E MANIFESTAR SOBRE INTERESSE NA 

RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA NOS AUTOS."

Cuiabá, 09 de maio de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 518154 Nr: 10344-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVYN DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 INTIMAR O ADVOGADO DO ACUSADO PARA APRESENTAR DEFESA 

INICIAL NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 156693 Nr: 4041-52.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS 

- OAB:13382/MT

 "Os autos foram com vista ao Defensor do Acusado para apresentar 

Alegações Finais em forma de Memoriais. Contudo, o nobre Advogado, às 

fls. 327-337, reitera os pedidos que já foram analisados e indeferidos às 

fls. 305 e 308, sem apresentar os Memoriais, tratando-se, portanto, de 

pedidos meramente protelatórios. Assim, determino nova notificação do 

advogado LUCIANO PEDROSO DE JESUS, OAB-MT 13382, pelo DJE, para 

que, no prazo improrrogável de cinco dias apresente as Alegações 

derradeiras, sob pena de não o fazendo: 1. ser lhe aplicado a multa 

prevista no art. 265 do CPP nos moldes da redação dada pela Lei nº 

11.719/2008 ficando sujeito à cominação de multa no valor de 10 dez a 

100 cem salários mínimos, ou seja, R$ 7.880,00 (sete mil oitenta reais) a 

R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais); 2. expedição de ofício 

à OAB/MT a fim de que aquela entidade tome as providências pertinentes 

a cargo de Tribunal de Ética e Disciplina apurando-se eventual infração 

disciplinar nos termos do art. 265 do CPP e do art. 34, XI e XXV, da Lei 

8.906/94. Diante da possibilidade de o Defensor sofrer a sanção por 

abandono de causa conforme acima explicitado, em atenção ao princípio 

do contraditório (ACR 1354220084013500), deverá o Advogado 

apresentar justificativa caso não ofereça as alegações finais no prazo 

acima assinalado.(...)"

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503939 Nr: 42969-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PETRÔNIO 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): GILBERTO PETRÔNIO DE SOUZA, Cpf: 

03036891102, Rg: 26058057, Filiação: Neuza Teodoro da Silva e Luciano 

Petrônio de Souza, data de nascimento: 22/02/1987, brasileiro(a), natural 

de Goiania-GO, solteiro(a), servente de pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 180, CAPUT, DO 

CÓDIGO PENAL.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 73, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Gilberto Petrônio de 

Souza via edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com 

prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, 

solicitando informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido 

em algum dos Presíd ios deste  Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 09 de maio de 2018.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 16 de maio de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 431660 Nr: 7443-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILADS, AATF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline M. Martins 

Pacheco - OAB:10402/MT, RODRIGO BATISTA DA SILVA - 

OAB:7697/MT, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 INTIMAR O DR RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB/MT 7697, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 20 DE JUNHO DE 

2018, ÀS 15H15MIN.

9ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 422420 Nr: 28060-49.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Vistos etc.

Considerando que o Promotor de Justiça que atua nesta Vara estará 

usufruindo de férias e seu substituto não poderá estar presente na 

solenidade, já que no mesmo horário estará participando das audiências 

que realizar-se-ão na Vara na qual é titular, qual seja, 13ª Vara Criminal 

desta Comarca, torna-se pertinente redesignar a presente audiência para 

o dia 12/09/2018, às 14h.

Procedam-se as devidas comunicações. Requisite-se. Intime-se.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 510863 Nr: 3524-66.2018.811.0042

 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): GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O

 Vistos etc.

Considerando que o Promotor de Justiça que atua nesta Vara estará 

usufruindo de férias e seu substituto não poderá estar presente na 

solenidade, já que no mesmo horário estará participando das audiências 

que realizar-se-ão na Vara na qual é titular, qual seja, 13ª Vara Criminal 

desta Comarca, torna-se pertinente redesignar a presente audiência para 

o dia 12/09/2018, às 15h.

Procedam-se as devidas comunicações. Requisite-se. Intime-se. Ciência 

às partes.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 514864 Nr: 7338-86.2018.811.0042

 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): WILISON PINHEIRO DA SILVA MIRANDA, 

MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 405500 Nr: 10041-92.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO LUCIO DE 

ARRUDA - OAB:4521/MT, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:10201/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 10041-92.2015.811.0042

 ESPÉCIE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONÇA

INTIMANDO: Réu(s): Diogo Alecio Teixeira Mendonça, Cpf: 05285855179, 

Rg: 23342790 SSP MT Filiação: Izaura Teixeira Mendonça, data de 

nascimento: 15/09/1995, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), 

desempregado, Endereço: Rua Joaquim Murtinho, N° 2060, Bairro: Porto, 

Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) RECUPERANDO(A,S), acima 

qualificado(a,s) para constituir novo defensor ou declarar se necessita de 

assistência da Defensoria Pública, para fazer sua defesa, uma vez que 

seu advogado não apresentou suas alegações finais.

 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, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Cuiabá - MT, 15 de maio de 2018.

Franck Robson de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 508859 Nr: 1650-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARD VIEIRA DA COSTA MARIOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Barros - OAB:173276/RJ, 

Bárbara Vieira da Costa Mariosa - OAB:164187/RJ, Mayra I. Santana 

- OAB:167679/RJ

 Vistos etc.

Considerando que o Promotor de Justiça que atua nesta Vara estará 

usufruindo de férias e seu substituto não poderá estar presente na 

solenidade, já que no mesmo horário estará participando das audiências 

que realizar-se-ão na Vara na qual é titular, qual seja, 13ª Vara Criminal 

desta Comarca, torna-se pertinente redesignar a presente audiência para 

o dia 17/08/2018, às 15h.

Procedam-se as devidas comunicações. Requisite-se. Intime-se. Ciência 

às partes.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 500619 Nr: 39620-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHANDERSON SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Vistos etc.

Considerando que o Promotor de Justiça que atua nesta Vara estará 

usufruindo de férias e seu substituto não poderá estar presente na 

solenidade, já que no mesmo horário estará participando das audiências 

que realizar-se-ão na Vara na qual é titular, qual seja, 13ª Vara Criminal 

desta Comarca, torna-se pertinente redesignar a presente audiência para 

o dia 17/08/2018, às 15h40min.

Procedam-se as devidas comunicações. Requisite-se. Intime-se. Ciência 

às partes.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 407033 Nr: 11648-43.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA LOPES DA SILVA FILGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA DOS REIS RIBEIRO - 

OAB:17016/O

 Vistos etc.
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Considerando que o Promotor de Justiça que atua nesta Vara estará 

usufruindo de férias e seu substituto não poderá estar presente na 

solenidade, já que no mesmo horário estará participando das audiências 

que realizar-se-ão na Vara na qual é titular, qual seja, 13ª Vara Criminal 

desta Comarca, torna-se pertinente redesignar a presente audiência para 

o dia 20/09/2018, às 14h15min.

Procedam-se as devidas comunicações. Requisite-se. Intime-se a 

acusada. Intime-se o causídico. Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 456111 Nr: 33402-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHARISSA DAS CHAGAS E MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE AUGUSTO DORILEO DE 

REZENDE - OAB:17729/O

 Tendo em vista que a acusada foi citada pessoalmente apenas na data de 

hoje, estando ainda pendente o prazo para resposta a acusação, designo 

a audiência prejudicada para o dia 12/06/2018 às 17hs45min.

 Intimem-se e requisitem-se as testemunhas.

 Saem os presentes intimados.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Às providências”.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 345546 Nr: 5919-07.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIO PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDECIO PALMA, Cpf: 28390199220, 

Rg: 340.195, Filiação: Judith Bento da Silva e José Domingo Palma, data de 

nascimento: 15/03/1968, brasileiro(a), natural de Luziania-PR, casado(a), 

soldador, Telefone 65-9636-9210. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, através de Advogado, 

no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado 

Defensor Público (art. 396-A, § 2º, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de CLAUDECIO PALMA pela prática, em 

tese, do crime tipificado no art. 303 e 306, c/c artigo 291, da Lei nº 

9.503/97. na forma do artigo 69, do Código Penal Brasileiro, ocorrido no dia 

01 de Abril de 2013 (Boletim de Ocorrência 2013.84815).

Despacho/Decisão: 1. Retifico parte da decisão de fls. 122, pois ainda não 

houve a citação por edital do acusado, ao contrário do lá consignado.2. 

Assim, cite-se o acusado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. 3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 

4. O prazo para da defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.5. Efetuada a citação e não 

comparecendo o implicado, desde já, SUSPENDO O PROCESSO E O 

CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, nos termos do art. 366 do CPP.6. 

Para o crime do art. 303, do CTB, o processo deverá ficar suspenso até 

19.09.2021, quando, então, voltará a correr o prazo prescricional, 

ultimando-se a prescrição, portanto, em 17.02.2022; e para o crime do art. 

306 do CTB, a suspensão será até 19.09.2025, com a prescrição em 

02.06.2030. 7. Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, uma vez 

que não se encontram presentes nenhum dos requisitos de 

admissibilidade descritos no art. 313 do CPP.8. Ciência ao Parquet.9. Na 

sequência, arquivem-se os autos, sem baixa.

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, FRANCIELE CAROL DA 

SILVA SANTOS, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2017

Bruno D. Oliveira Marques Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, 

SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - OAB:7031, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031, 

THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5928

 VISTOS ETC.

A defesa do réu Zaqueu Barbosa pleiteia, por meio da peça de fls. 

5091/5092, em face das medidas cautelares diversas da prisão que lhe 

estão impostas, autorização para que o acusado possa comparecer à 

cerimônia e recepção de casamento de sua sobrinha, de quem seria 

padrinho, que será realizada em 19.5.2018 (sábado), a partir das 

19h30min.

Requer, subsidiariamente, autorização para que o acusado possa 

participar ao menos da celebração religiosa.

Em cota encartada à fl. 5107, o Ministério Público não se opôs ao pedido.

É o breve relato.

 Decido.

Primeiramente, observa-se que o processo está suspenso por força da 

decisão exarada nos autos da exceção de suspeição n° 18842/2018 (fls. 

5018/5027).

Contudo, o pedido veiculado pela defesa do réu Zaqueu não importa no 

prosseguimento do feito, de modo que possível sua apreciação.

Nesta toada, consoante se verifica da sessão de instrução de fls. 

4887/5108, foi imposta ao réu Zaqueu Barbosa, em decorrência da 

revogação de sua prisão, medida cautelar de recolhimento domiciliar no 

período noturno (entre 20h e 06h) e nos finais de semana e feriados de 

forma integral, o que inviabiliza o seu comparecimento à suposta cerimônia 

e recepção de casamento de sua suposta sobrinha e afilhada, aprazada 

para 19.5.2018 (sábado), a partir das 19h30min.

Com efeito, o pretendido comparecimento à cerimônia de casamento não é 

medida que encontra respaldo, já que resulta em tratamento privilegiado 

que não deve ser admitido.

Outrossim, o acolhimento do pedido poderia dar ensejo à semelhantes 

pedidos pelos demais corréus que se encontram na mesma situação de 

liberdade restrita, remetendo à depreciação, desestima e descrédito das 

imperiosas medidas cautelares diversas da prisão impostas.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de autorização veiculado pela 

defesa do réu Zaqueu Barbosa na peça de fls. 5091/5092.

Ciência à defesa do referido acusado.

Às providências.

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Juiz de Direito em Substituição Legal
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12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 521441 Nr: 13481-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOTÉRIO CUSTODIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9053/MT

 Vistos, etc.

Recebo a presente carta precatória em seus precisos e jurídicos termos.

Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 25/06/2018, às 15 

horas.

Expeça-se o necessário para a realização do aludido ato, inclusive 

requisição de preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

 Caso haja advogado constituído na Comarca de origem, para se evitar a 

frustação do ato, intime-se via DJE, consignando que a ausência 

injustificada importará na aplicação da multa prevista no artigo 265 do 

Código de Processo Penal e nomeação da Defensoria Pública para o ato, a 

qual deverá também ser cientificada.

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao r. Juízo Deprecante para ciência da 

data ora agendada, inclusive, solicite-se cópia do Boletim de Ocorrência e 

termo de depoimento da testemunha ADEMIR RODRIGUES para a 

realização do ato deprecado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 03 de Maio de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 437753 Nr: 14161-47.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVILSO DA SILVA SANTOS, JEFFERSON 

SANTOS PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a Advogada Patrícia Gabryelle Alves, OAB 

20.878, junte procuração devidamente assinada em 2 dias, bem como 

assine a peça de fls320/325, por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 74885 Nr: 8393-29.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRLÂNDIO DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - OAB:19194/MT, PROCURADOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA - OAB:

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para manifestar nos autos, no 

parzo de 5 dias, quanto à juntada de carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 158431 Nr: 5787-52.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DA COSTA SIQUEIRA, LUCIANO 

DE OLIVEIRA SANTANA, ISRAEL CANDIDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DR. ELCIO JOSÉ 

DOMINGOS - OAB/MT 12.907 - OAB:, DR. JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB/TO 3.111 - OAB:, ELCIO JOSE DOMINGOS - OAB:12.907, JOSÉ 

AÉCIO PIRES SALOMÉ - OAB:3111/TO

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 

02/04 para:PRONUNCIAR, com fundamento no art. 413, do Código de 

Processo Penal, os acusados:JEFFERSON DA COSTA SIQUEIRA, vulgo 

“NEGÃO”, já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta 

delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, c/c 

art. 29, todos do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido 

ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência 

da acusação; LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANTA, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 

121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, c/c art. 29, todos do Código 

Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da 

acusação;ISRAEL CÂNDIDO DE JESUS, já devidamente qualificado nos 

autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos II 

e IV, na forma do art. 14, c/c art. 29, todos do Código Penal, a fim de que 

seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri 

desta Comarca, em decorrência da acusação; Em cumprimento ao que 

determina o art. 413, §3°, do Código de Processo Penal, não verifico neste 

momento a necessidade da segregação dos acusados. Intimem-se 

pessoalmente os acusados, a Defensoria Pública e o Ministério Público 

desta decisão, nos termos do art. 420, I do Código de Processo Penal. 

Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, 

certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos 

eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal 

do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, do CPP.P. R. I. C.Cuiabá, 

MT, 1° de dezembro de 2017...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 125927 Nr: 13161-90.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO STROPA, TIAGO 

GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB/MT 6.608 - OAB:, Jaqueline Moreira Martins Pacheco - 

OAB:10402

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para manifestar quanto às 

testemunhas faltantes, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 440915 Nr: 17497-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:OAB/MT 7.645

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para apresentar a resposta à 

acusação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 126480 Nr: 13731-76.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BOAVENTURA FILHO, WEVERTON 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 211 de 385



LUIS BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12368-B

 Vistos etc;

Após análise dos autos, verifico que os réus mudaram de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, conforme se extrai das fls.165 e 182. 

Ademais, não compareceram no penúltimo ato, nem mesmo suas 

representantes (fl.163).

Determinado à advogada que se manifestasse sobre o atual paradeiro dos 

acusados, bem como, eventual insistência nas testemunhas arroladas 

(fl.170 e 185), a mesma permaneceu inerte até a presente data.

Instado a manifestar, o Ministério Público requereu o prosseguimento do 

feito, nos termos do artigo 367 do CPP (fl.188). No entanto, remeta-se os 

autos àquele órgão para que proceda novas tentativas de buscas quanto 

ao paradeiro dos acusados.

Após, à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de Maio de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 310176 Nr: 8061-52.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FREITAS DE MEDEIROS, RUBENS 

DARIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Catiucia lins de Almeida 

Gariglio - OAB:, BRUNO REICHE - OAB:18868, DÉCIO ARANTES 

FERREIRA - OAB:5.920/MT, FABIANE DOLPHINE FUENTES 

PENACHIOTTI - OAB:, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700/MT, 

FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17251, HELLEN KAROLINE DE 

FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 16787-O, JULIANA MOURA 

NOGUEIRA - OAB/MT 7920 - OAB:7920, Kalinka Maria Souto de 

Medeiro - OAB:10.680-MT, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 18060, TAMIRI CRUZ POIT - OAB:14.659

 Ante o exposto, em face da ausência de provas hábeis a demonstrar a 

materialidade delitiva, julgo inadmissível a imputação contida na denúncia 

para IMPRONUNCIAR os denunciados Sebastião Freitas de Medeiros e 

Rubens Dário de Moura, já qualificados nos autos, o que faço com fulcro 

no art. 414 do Código de Processo Penal.Por consequência, faculto a 

devolução de todos os documentos apreendidos quando da busca e 

apreensão realizada na clínica do denunciado Sebastião Freitas de 

Medeiros (acostados às fls. 280/622) devendo a defesa, ao tomar ciência 

da presente sentença, ser intimada para manifestar o interesse na 

devolução da totalidade dos documentos ou, caso contrário, apontar 

aqueles que pretende ver devolvidos, já que existem mais de 340 páginas 

de documentos nos autos, sendo que grande parte se referem a cópias 

que possivelmente não mais interessam ao denunciado.Caso haja 

interesse, desde logo determino a devolução dos documentos apontados, 

mediante termo nos autos e sua substituição por cópias.Intimem-se as 

partes.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 

2018.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 521867 Nr: 13873-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO INFANTINO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS HENRIQUE MELDOLA 

DA SILVA - OAB:15530 MT

 Vistos, etc. Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 07/06/2018, 

às 15:55 horas. Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com 

antecedência, comunicando-se o Juízo Deprecante. Caso haja advogado 

constituído na origem, para evitar a frustração do ato, intime-se via DJE, 

sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública para acompanhamento 

do ato em caso de ausência do causídico. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, observando o disposto nos arts. 1.358 a 1.368 da CNGC 

Judicial. Ciência ao Ministério Público. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 462234 Nr: 2063-93.2017.811.0042

 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): BRUNO JOLANDO DURAN, MORACYR DA 

ANUNCIAÇÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DANTAS 

HERNANDES - OAB:21297/MT, DANIELLA GONÇALVES FERREIRA DA 

COSTA - OAB:21397/O, Jaqueline Lima de Souza - OAB:15924, 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK 

GOMES - OAB:10.886

 Nos termos da manifestação de folhas 268, intimo a advogada da defesa 

de Bruno Jolando Duran para, no prazo legal, apresentar razões 

recursais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 517614 Nr: 9863-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS, BRUNO 

TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Fabio dos Santos Leite - OAB:22620

 Nos termos da certidão de folhas 102, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o advogado da defesa de João Pedro de Almeida 

Campos para, no prazo legal, apresentar defesa preliminar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503307 Nr: 42383-88.2017.811.0042

 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): VICTOR AUGUSTO GUIMARÃES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237, JOANA D1ARC BARONI - OAB:1996/E

 Nos termos da audiência de folhas 155, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da defesa de Victor Augusto para, no 

prazo legal, apresentar seus memoriais finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503297 Nr: 42373-44.2017.811.0042

 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): MARIA VITÓRIA DE MACEDO DE JESUS, 

MARIANA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18.098

 Vistos, etc. Trata-se de denúncia ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de MARIA VITORIA DE MACEDO JESUS e MARIANA REGINA DE 

OLIVEIRA, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 

caput, e 35, caput, c/c art. 40, inc. III e VI, todos da Lei n. 11.343/06. A 

defesa preliminar da acusada MARIANA REGINA DE OLIVEIRA veio em 

18.12.2017 (fls. 82/107), oportunidade que sua defesa negou os fatos 

narrados na denúncia, requerendo a instauração de incidente de 

insanidade mental para avaliação psicológica da referida, a concessão de 
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liberdade provisória cumulada com medidas cautelares. A defesa 

preliminar da corré MARIA VITORIA DE MACEDO JESUS aportou em 

23.04.2018 (fls.195/198), oportunidade que a Defensoria Pública suscitou 

a preliminar de nulidade absoluta do feito, sob o argumento de que o 

aparelho celular da referida acusada foi acessado por ocasião da prisão 

flagrancial pela polícia militar, sem autorização judicial, o que contaminaria 

as demais provas dos autos. [...] A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, 

dando as denunciadas MARIA VITORIA DE MACEDO JESUS e MARIANA 

REGINA DE OLIVEIRA como incursas nos artigos da lex repressiva nela 

mencionados. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

01/08/2018, às 16:05 horas, para o interrogatório das acusadas e 

inquirição das testemunhas de acusação e defesa. Intimem-se as 

acusadas, as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia, 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa. Expeça-se o 

necessário. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 522545 Nr: 14583-51.2018.811.0042

 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): EMERSON DO NASCIMENTO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO WILLIAN DESTO 

RIBEIRO - OAB:13238-E

 Vistos, etc. Considerando que a defesa do acusado entendeu por 

impugnar a inicial acusatória em sede de alegações finais (fl. 63), 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 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 EMERSON DO 

NASCIMENTO DE BRITO como incurso nos artigos da “lex repressiva” nela 

mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/05/2018, às 

15:45 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa. Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas 

arroladas na denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor 

de Justiça e à Defesa (via DJE). Cumpra-se a parte final do despacho de 

fl. 59. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421561 Nr: 27114-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALITA REGIANE DOS SANTOS, MAXUEL 

CIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THALITA REGIANE DOS SANTOS, Rg: 

1897535-6, Filiação: Catarina Cristina dos Santos, data de nascimento: 

12/04/1988, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, casado(a), 

Telefone 66-9629-0155. 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:

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 343824 Nr: 3939-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo: 90

Intimando:Réu(s): Antonio Fernandes da Silva, Cpf: 81509162968, Rg: 

5.792.182-0 SSP PR Filiação: Sivirino Fernandes da Silva e Maria Odete da 

Silva, data de nascimento: 23/09/1971, brasileiro(a), natural de Rondon-PR, 

solteiro(a), carpinteiro, Endereço: Rua Japuiras, Qd 19, Nº 05, Bairro: Hélio 

Ponce, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do réu para que tome ciência da sentença proferida 

às fls. 302/308+

Resumo da inicial:Ante o exposto, denuncio ANTÔNIO FERNANDES DA 

SILVA como incurso no artigo 217-A, "caput", c/c artigo 226, inciso II, c/c 

artigo 71, "caput", todos do Código Penal, e ainda como incurso no artigo 

217-A, "caput", c/c artigo 226, inciso Il c/c artigo 71, "caput", todos do 

Código Penal, todos em concurso material, previsto no artigo 69 do mesmo 

Codex, observando-se das diretrizes da Lei 11.340/06

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado ANTÔNIO FERNANDES DA 

SILVA, qualificado nos autos, pelo cometimento dos crimes de estupro de 

vulnerável contra as menores Izabelly Xavier e Maria Eduarda Xavier, nos 

termos do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 69, todos 

do Código Penal. Desta feita, TORNO DEFINITIVA a pena do réu ANTÔNIO 

FERNANDES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, em 24 (vinte e 

quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por 

considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 67151 Nr: 1914-20.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BGGRpRGG, VGGrpRGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betwel Maximiliano Cunha - 

OAB:15.448/MS, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados das querelantes, 

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA OAB/MT 2.669, BETWL MAXIMILIANO 

CUNHA OAB/MS 15.448 para que apresente as alegações finais no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 419075 Nr: 24407-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007, impulsiono 

este feito para intimar o advogado FABRÍCIO CARVALHO DE SANTANA 

OAB/MT 7066 da audiência do dia 14/08/2018 às 15h30min, bem como foi 

expedido Carta Precatória para a Comarca de Alto Paraguai-MT, para 

inquirição da testemunha de defesa que lá reside.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 520822 Nr: 12884-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, 

WELLINGTON SILVA OAB/MT 5.354, para que tomem ciência da decisão 

proferida às fls. 70/72.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 350391 Nr: 11523-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CORREA DE MORAES 

- OAB:6664

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MILTON 

CORREA DE SOUZA OAB/MT 6.664, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste acerca dos endereços das testemunhas Maria José de 

Campos e Jandira Maria do Carmo, sob pena de preclusão quanto às suas 

oitivas, conforme decisão de fl. 504.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 331674 Nr: 12109-20.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, DANILO 

GALADINOVIC ALVIM OAB/MT 14.371, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste acerca da certidão de fl. 273, indicando nos autos o 

endereço no qual a testemunha de defesa poderá ser localizada, sob 

pena de preclusão quanto à oitiva da testemunha, conforme decisão de fl. 

275.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 510092 Nr: 2801-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - OAB:14419, 

PAULO ANTONIO GUERRA - OAB:16276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL N°. 2801-47.2018.811.0042

ID. 510092

VISTOS ETC.

Cuida-se de requerimento de restituição de R$ 3,500. 00 (três mil e 

quinhentos reais), referente ao valor apreendido na ação penal nº 

24191-10.2017.811.0042, formulado pelo requerente CLAUDIO ROBERTO 

BORGES SASSIOTO.

O requerente aduz que a quantia apreendida é decorrente de sua 

atividade laboral lícita.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, visto que 

ainda interessa ao processo.

É a síntese.

 Considerando a manifestação do Ministério Público, bem como, 

verificando que o valor apreendido ainda interessa ao processo, para fins 

de possível reparação dos danos causados, tenho que o pedido de 

restituição, não merece ser acolhido.

 Segundo dispõe o Art. 118, do CPP; “Antes de transitar em julgado a 

sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas 

enquanto interessarem ao processo.”

Nesse sentido ensina a Jurisprudência:

 “PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituição de bem apreendido antes do 

trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais interessar ao 

processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. 

Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, Relator: 

Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras Criminais / 5ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015)

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição formulado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 439154 Nr: 15654-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILINTO CORREA DA COSTA, JOAO 

CELESTINO DA COSTA NETO, MARCEL SOUZA DE CURSI, FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR, PEDRO JAMIL NADAF, FRANCISCO GOMES 

DE ANDRADE LIMA FILHO, AFONSO DALBERTO, MARCOS AMORIM DA 

SILVA, LUCIANO CANDIDO AMARAL, JOAO JUSTINO PAES BARROS, 

ANDRE LUIZ MARQUES DE SOUZA, ROBERTO PEREGRINO MORALES, 

ANTONIA MAGNA BATISTA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE ABREU E 

SILVA - OAB:16486, ANA LAURA PEREIRA - OAB:6999/MT, ANDREA 

P.BIANCARDINI - OAB:5009/OAB/MT, ANDRÉA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009, BRUNA ELISA PERON - OAB:14604/MT, CAIO ESPINOLA 

FONSECA - OAB:207.994/RJ, CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - 

OAB:19.310, EDUARDO F. PINHEIRO - OAB:OAB-MT 15431, EDUARDO 

FERNANDES PINHEIRO - OAB:15431, Epaminondas Jose Messias - 

OAB:15301, ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, 

FERNANDO BARBOSA DE ABREU E SILVA - OAB:22.198, GABRIEL 

MIRANDA MOREIRA - OAB:OAB/RJ 188.801, GIBSON ALMEIDA 

JERÔNIMO DOS SANTOS - OAB:MT/14.960, Goulth Valente Souza de 

Figueiredo - OAB:7082, GUALTER DE ABREU E SILVA JUNIOR - 

OAB:25.637, HELIO NISHIYAMA - OAB:12.919, HUENDEL ROLIM 

WENDER - OAB:10858/MT, HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - 

OAB:15.640, JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:9172-B, JOÃO NUNES 

DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT, JOÃO VICTOR OLIVEIRA 

CANAVARROS - OAB:23.109/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - 

OAB:4.605/MT, KIM FADEL MARQUES - OAB:OAB/RJ 200.890, LIVIA 

MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - OAB:134.148/RJ, LUANA DE 

ARRUDA NASCIMENTO - OAB:14213/MT, MARCELO NEVES REZENDE - 

OAB:OAB/RJ 204.886, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850, 

MARIANNA DE MENDONÇA - OAB:8006/MT, OMAR KHALIL - 

OAB:11682, Otacilio Peron - OAB:3.684-A, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3684-A, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - 

OAB:18229/MT, RAFAEL DA SILVA FARIA - OAB:OAB/RJ 170.872, 

Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5985, RODRIGO CORRÊA DO 

COUTO - OAB:13.468, ROGELHO MASSUD JUNIOR - OAB:4.329, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ, e 

considerando as procurações juntadas às fls. 2015/2018. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos acusados Afonso 

Dalberto e Marcos Amorim da Silva, da audiência de instrução e julgamento 

redesignada para os dias 25 de maio de 2018, às 14:00 horas, ocasião em 

que serão inquiridas as testemunhas de acusação; 28 de maio de 2018, 

às 14:00 horas, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de 
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defesa dos acusados Filinto Correa da Costa, João Celestino da Costa 

Neto, Filinto Correa da Costa Junior e Francisco Gomes de Andrade Lima 

Filho; 30 de maio de 2018, às 14:00 horas, ocasião em que serão 

inquiridas as testemunhas de defesa dos acusados Marcel Cursi de 

Souza e Marcos Amorim da Silva; 04 de junho de 2018, às 14:00 horas, 

ocasião em que serão interrogados os acusados André Luiz Marques de 

Souza; Afonso Dalberto; Pedro Jamil Nadaf; João Justino P. de Barros e 

Filinto Correa da Costa Junior; 08 de junho de 2018, às 14:00 horas, 

ocasião em que serão interrogados os acusados João Celestino da Costa 

Neto; Luciano Candido do Amaral; Marcel Souza de Cursi; Marcos Amorim 

da Silva; Antônia Magna Batista da Rocha; Francisco Gomes de Andrade 

Lima Filho; Roberto Peregrino Morales; INTIMAR da expedição de cartas 

precatórias para as comarcas de Campo Grande/MS com a finalidade de 

intimar os réus Antônia e Roberto da audiência, bem como para inquirir as 

testemunhas de acusação e de defesa; Barra do Garças/MT com a 

finalidade de intimar o réu Filinto Correa da Costa Jr, da audiência e 

inquirição da testemunha de defesa; Rio de Janeiro/RJ com a finalidade de 

intimar o réu da audiência; e Goiânia/GO, com a finalidade de inquirir a 

testemunha de defesa, para que possam acompanhar o cumprimento da 

missiva nos Juízos Deprecados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 413378 Nr: 12056-83.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TESTA, ANTÔNIO MARCOS TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2008-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

advogados de defesa para apresentarem contrarrazões ao recurso de 

apelação de fls. 1711/1715, interposto pelo Ministério Público, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 520106 Nr: 38160-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA, ANDRE 

MATHEUS SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Certifico e dou que, atendendo as normas da CNGC impulsiono estes 

autos para que as defesas apresentem os memoriais finais, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 410661 Nr: 15371-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEZIA MORAES CARDEAL, CLEVERSON LUIZ 

MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242, Reinaldo Camargo do Nascimento - OAB 2.198 - RO - 

OAB:OAB 2.198 - RO

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, tendo 

em vista que a defasa apresentou memoriais antes do órgão ministerial, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimados os 

advogados dos requeridos Kezia Moraes Cardeal e Cleverson Luiz 

Mattiuzzi para, no prazo de 05 (cinco) dias, ratificarem as alegações finais 

de fls. 195/209 ou apresentarem outras.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 480209 Nr: 20010-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM HENRIQUE SALUSTIANO ANTUNES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Em síntese a defesa do acusado apenas discordou das imputações do 

presente processo, reservando-se para provar os fatos na ocasião da 

instrução processual.

A absolvição sumária, na fase de recebimento da denúncia, só é cabível 

quando da existência manifesta de causa excludente de ilicitude ou de 

culpabilidade, ou, ainda, quando o fato narrado evidentemente não 

constitui crime ou há incidência de causa extintiva de punibilidade, nos 

termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal.

Presentes na denúncia a indicação da materialidade do delito e da autoria, 

a fim de que se forme a plena convicção deste juízo a respeito dos fatos 

narrados na peça acusatória, deve-se proceder à instrução criminal, 

momento em que se oportunizará ao Parquet a apresentação de provas 

que possam demonstrar a procedência do pedido, e, por meio do 

contraditório e da ampla defesa a Defesa poderá comprovar suas 

alegações.

Assim, em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de junho de 2018, às 

14:00 horas.

Intimem-se ou requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

 Intimem-se, ainda, a acusada, defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 411815 Nr: 16617-04.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO ARRUDA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO DA COSTA 

- OAB:14958/MT

 (...). Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado 

PEDRO PAULO ARRUDA DE ARAUJO, brasileiro, nascido em 29/06/1970, 

natural de Cuiabá/MT, filho de Marciano Rodrigues de Araújo e Inocência 

de Araújo, residente e domiciliado na Rua 44, casa 206, casa 32, bairro 

Pedra 90, nesta Capital, da imputação descrita no art. 129, §9º, do Código 

Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 

bem como para CONDENÁ-LO nas sanções descritas no art. 147, c/c art. 

61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, razão pela qual passo a 

individualização da pena a ser aplicada, em observância ao disposto no 

artigo 68, caput, do mesmo Códex.O artigo 147 do Código Penal, prevê em 

seu preceito secundário pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, 

ou multa.III. 1. Circunstâncias Judiciais. (...). Em razão disso, FIXO a pena 

BASE em 01 (um)_mês e 10 (dez) dias de detenção. III. 2. Circunstâncias 

Agravantes e Atenuantes.Considero a aplicação da circunstância 

agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista 

que o delito foi cometido com violência doméstica contra a mulher, na 

forma da lei específica, AGRAVANDO a pena em mais 15 (quinze) dias, 

encontrando a pena INTERMEDIÁRIA de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) 

dias de detenção de detenção.Não há outras circunstâncias agravantes 

ou atenuantes a serem consideradas. III. 3. Causas de Aumento e de 

Diminuição de Pena.Não há causas de aumento ou de diminuição de pena 

a serem consideradas, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena de 01 

(um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção de detenção, por entender 

justa e necessária a reprovação do crime.O regime de cumprimento de 
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pena será o ABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do 

Código Penal. (....)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 476468 Nr: 16330-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANTOS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 “VISTOS. DEFIRO o pedido da defesa e CONCEDO o prazo de 5 (cinco) 

dias para apresentação alegações finais na forma de memoriais escritos. 

Ademais, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de 

procuração nos autos. Sai a defesa intimada. Após retornem os autos 

conclusos para sentença. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 488757 Nr: 28264-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR LEITE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 “VISTOS. DEFIRO o requerimento Ministerial. EXTRAIA-SE cópia da mídia 

de depoimento da vítima para que seja remetido a Polícia Civil para a 

averiguação, e se for o caso, instauração do inquérito policial para 

investigação da prática, em tese, do crime de denunciação caluniosa art. 

339 do Código Penal por Tayze de Santana Pinheiro. Ademais, 

MANTENHAM-SE os autos conclusos em Gabinete, para prolação da 

sentença. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 453754 Nr: 30935-55.2016.811.0042

 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: DMLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463 OAB/MT

 VISTOS. DEFIRO o requerimento da parte Requerente e DETERMINO a 

substituição da testemunha Clodoaldo Estevão Ferraz pela testemunha 

Ivanete Rodrigues da Silva Varani arrolada às fls. 113 com fundamento no 

art. 451, inciso III, do NCPC, especialmente considerando a certidão de fls. 

138 no sentido de que aquela se encontra em local incerto e não sabido. 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 20/06/2018 às 14:00 horas. 

INTIME-SE a testemunha Ivanete Rodrigues da Silva Varani arrolada às fls. 

113. INTIME-SE o Requerido pessoalmente. REMETAM-SE os autos para a 

Defensoria Pública Criminal. Saem os presentes intimados. Às 

providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 401280 Nr: 5526-14.2015.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DOS SANTOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. Diante da ausência da Defensora Pública do Requerido, 

considera-se a presente audiência prejudicada. DESIGNO audiência de 

conciliação e instrução para o dia 11/07/2018 às 14:00 horas. INTIME-SE a 

testemunha Nair Pereira do Amaral constante às fls. 78. INTIME-SE o 

Requerido no mesmo endereço, apesar da certidão de fls. 113 informar 

que o mesmo se mudou, pois cabe às partes e aos advogados indicar nos 

autos seus endereços e manter tais informações atualizadas, devendo 

ser informado imediatamente no caso de eventual mudança de endereço 

durante o processo, sob pena da intimação ser presumida como válida 

nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC. REMETAM-SE os autos 

para a Defensoria Pública Criminal. Saem os presentes intimados. Às 

providencias. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 488759 Nr: 28266-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR LEITE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 Ação Penal n. 28266-92.2017.811.0042 (Cód. 488759)

VISTOS.

Defiro o pedido de ambas as partes constantes às fls. 65 no sentido da 

desistência das testemunhas arroladas, assim, HOMOLOGO a desistência 

da oitiva das testemunhas Suzana Maria da Silva Santos Almeida e Joicy 

Pereira da Silva.

CUMPRA-SE a decisão de fls. 65.

Cuiabá, 16 de maio de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 403996 Nr: 8407-61.2015.811.0042

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGKW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDONM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR ALMEIDA PRAEIRO 

ALVES - OAB:18439-O/MT, MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

SOUZA - OAB:15097

 VISTOS.[...]. PASSO A DECIDIR.Primeiramente, passo a analise da 

impugnação aos benefícios da Justiça Gratuita requeridos pela executada 

por meio da Defensora Pública que a representa[...] Por tais motivos, 

indefiro a impugnação de fls. 246/250 e concedo à executada os 

benefícios da Justiça Gratuita, em conformidade com o disposto no art. 98 

do CPC. [...]. Assim, não há que se falar em equívoco na decisão de fls. 

236, que, em razão de nova informação do descumprimento do acordo, 

determinou a intimação da executada, para cumprimento do acordo de fls. 

208/209, sob pena de pagamento de multa diária, apenas caso não 

cumprisse a referida determinação. Intimada desta decisão (fls. 236), a 

executada veio aos autos, por meio de sua Defensora Pública, e 

comprovou a exclusão de sua página no facebook, demonstrando assim o 

cumprimento da obrigação assumida, não havendo, portanto, que se falar 

em fixação de multa diária pelo descumprimento. Por tal motivo, indefiro o 

pedido de fls. 251/253, e por restar satisfeita a obrigação ora executada, 

com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença. Condeno a 

executada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 8.º, do CPC, fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo, no entanto, a exigibilidade de valor ficar 

suspensa em razão dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à 

executada (art. 98, §3.º, do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se e cumpra-se.Cuiabá, 15 de maio de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 216 de 385



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 370928 Nr: 11507-58.2014.811.0042

 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: ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlinhos Batista Tele - 

OAB:6.656, JOSÉ NILSON VITAL JÚNIOR - OAB:9320, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO 

MORAIS - OAB:13618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pelas partes.

 Defiro os pedidos formulados pelas partes e, por corolário, concedo 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para apresentação de alegações 

finais.

Após, volvam-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 508670 Nr: 1497-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALINE CAMILA PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CHARBEL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SALDANHA ESPINELLI 

- OAB:OAB/ 15204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO CATALÃ JORGE - 

OAB:17525

 Certifico que o advogado LÉO CATALÃ JORGE foi intimado via fone para 

devolver os autos para audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 436052 Nr: 12307-18.2016.811.0042

 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: GG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT, JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB/MT 7920 - 

OAB:7920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE FRANO MORAES - 

OAB:19816/0

 Vistos etc.

Considerando que a testemunha negou parcialidade e que a parte ré não 

produziu provas sobre a contradita, indefiro a contradita formulada neste 

ato e delibero por ouvir a testemunha com compromisso.

Homologo a desistência formulada pela parte requerida.

Defiro os pedidos formulados pelas partes e, por corolário, concedo prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias para apresentação de alegações finais via 

memoriais escritos.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 438365 Nr: 14801-50.2016.811.0042

 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: ABD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:10137/MT

 Vistos etc.

Certifique-se se a Defensoria Pública foi intimada da decisão de fls. 

101/102.

Defiro o pedido de fl. 96/96 verso. Atenda-se como requer.

Ante a certidão negativa de intimação (fl. 110), intime-se, pessoalmente, a 

Defensoria Pública Cível para que manifeste se insiste no depoimento 

pessoal do requerido e, caso insista, forneça o novo endereço para 

intimação.

Após, volvam-me conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 420110 Nr: 25479-61.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE AZEVEDO 

ARAÚJO - OAB:13179-B, Valquiria de Carvalho Azevedo - OAB:9.539

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pela nobre advogada de defesa.

Defiro os pedidos formulados pelas partes e, por corolário, concedo prazo 

sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações finais via 

memoriais escritos pelas partes.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 107030 Nr: 3933-13.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FJDMN, BADMN, GADTDMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por 

Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Fábio José de 

Moraes Nascimento e Beatriz Alexsandra de Moraes Nascimento, 

representados pela genitora Gysele Aparecida de Taborda de Moraes 

Nascimento, em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público emitiu parecer às fls. 34/35, pugnando pelo declínio de 

competência em favor do Juízo da Vara Cível de Cuiabá – MT.

Pelo exposto. Decido.

Cumpre mencionar que a competência deste Juízo é restrita tão somente a 

crianças e adolescentes que não se encontram sob a proteção do poder 

familiar e, ainda, em situação de abandono ou risco, nos termos do artigo 

98 e 148, parágrafo único, alínea “a” do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Observa-se que, a presente demanda não se trata de criança e 

adolescente em situação de risco, assim, a competência para conhecer e 

apreciar a questão posta nos autos é do Juízo Cível.

Diante do exposto, defiro o pedido de fls. 34/35 e, declino da competência 

para apreciar e julgar o feito em favor de umas das Varas Cíveis da 

capital.

Por conseguinte, determino o envio dos presentes autos para respectiva 

distribuição, para os trâmites devidos.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106423 Nr: 3401-39.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACVC, EDAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCIANO 

CASTELHANO - OAB:20486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,
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 I – Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC, 

para que requeira o que entender devido, bem como tome ciência da Cota 

Ministerial de fls. 61/62.

II – Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra o gestor o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

III – Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

IV – Publique-se o presente despacho para ciência do advogado 

constituído.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 12661 Nr: 1591-59.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COND.RES.EDIFÍCIO VILLA BELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agda Eduarda Salcedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarissa Bottega - OAB:6650, 

Dione Francisca Maranhão de Queiroz Almeida - OAB:4166, Edson 

Massaiti Igarashi - OAB:6856, Raimar Abílio Bottega - OAB:3882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo intimação da parte, para efetuar o pagamento dos emolumentos 

no valor de R$ 70,06 (setenta reais e seis centavos), referente a 

averbação da penhora, conforme ofício de fls. 137/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 21772 Nr: 4156-59.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges, Maria Alves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:, Wolney Leite Lima - 

OAB:3550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680, Larissa Águida Vilela Pereira - OAB:9.196

 Procedo intimação da parte, acerca do desarquivamento dos autos, bem 

como, para no prazo de 05 dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 30006 Nr: 6204-54.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luis Gomes Penna - 

OAB:9998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Procedo intimação da parte, para ciência acerca de do alvará expedido 

em favor da seguradora lider, conforme verifica às fls. 211.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 27578 Nr: 3792-53.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Lugli, Wellington Hipolito Ohishi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Adriana de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vander Jonas Martins - 

OAB:210262/SP

 Procedo intimnação da parte devedora para que, no prazo 5 dias, 

indiquem quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e 

seus respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se 

for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de sua omissão ser 

considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do 

CPC).

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 55971 Nr: 2-22.2010.811.0071

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

 PARTE AUTORA: Eliane Herreira Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativa Serviços e Comercio Ltda, Michel 

Liocalos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Rodrigues Cunha - 

OAB:3717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Biancardini Candia 

- OAB:6687, Leonardo Gomes Bressane - OAB:10102, PATRÍCIA REY 

CARVALHO RACHID - OAB:12590, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616, Rui Eduardo Sano Laurindo - OAB:10128

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

 ___________________________________________

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 01/2016, de 15/08/2016, o 

processo n. 118/2009 (CÓDIGO 55971) – Número original 

2.22.2010.811.0071 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob o n. 

8060727-51.2010.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drª Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza 

de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, 

o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual acima 

registrada.

Cuiabá-MT, 16 de Maio de 2018.

Tairone Conde Costa Júnior

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 10405 Nr: 3339-29.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tanea Margareth Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Greyce Cristine S. Carvalho, Rui Vange 

Teixeira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Antonio da Silva Neto 

- OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY AMARAL DE 

ANDRADE - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

 ___________________________________________

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 01/2016, de 15/08/2016, o 

processo n. 815/2004 (CÓDIGO 10405) – Número original 

3339-29.2004.811.0071 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8010018-22.2004.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drª Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza 

de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, 

o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual acima 

registrada.

Cuiabá-MT, 16 de Maio de 2018.

Tairone Conde Costa Júnior

Analista Judiciário

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 16554 Nr: 1725-78.2007.811.0072

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Santana de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:12.175-MT, Lucivaldo Alves Menezes - OAB:4271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos,

Em consulta ao SISCONDJ, verifico que a conta judicial nº 3900109503678 

e valores referidos no extrato (fls. 90/91) não estão acessíveis a este 

Magistrado.

 Diante disso, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais para que 

proceda à vinculação.

Intime-se o autor para informar seus dados bancários atualizados a fim de 

que possa ser expedido alvará para levantamento da quantia depositada 

(fls. 37).

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 34220 Nr: 1862-26.2008.811.0072

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deise de Goes Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benq Eletrônica Ltda ( Siemens )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Helena Grings - 

OAB:8361/MT, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andré fonseca lemes - 

OAB:172666/SP

 Vistos,

Intime-se a autora para, no prazo de quinze dias, depositar o valor 

recebido (Ref. 45), devidamene atualizado, sob pena de penhora, em 

razão do determinado na sentença (Ref. 60).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 13031 Nr: 2848-48.2006.811.0072

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Jesus Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Tais Gonçalves Melado - OAB:8524/MT

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

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

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 201/202 para que seja expedido alvará para 

levantamento em favor do reclamado da quantia penhorada (fls. 187/190) - 

Alvará Eletrônico n° 405519-5 / 2018.

 Intime-se.

 Após, arquive-se.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127625 Nr: 1805-86.2018.811.0062

 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): Daniella Zark

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de TERMO CIRCUNSTANCIADO instaurado pela Autoridade 

Policial para apurar o delito descrito no artigo 140 do Código Penal, 

praticado, em tese, pela autora dos fatos DANIELLA ZARK.

Realizada audiência preliminar entre as partes, (fls.11), a autora dos fatos 

aceitou a proposta de transação penal formulada pelo douto Promotor de 

Justiça.

Vindos os autos conclusos, observei que a suposta autora dos fatos já 

fora beneficada pela transação penal nos autos nº 121358, no corrente 

ano. Sendo portanto, vedado pelo ordenamento jurídico ser beneficiado 

por tal proposta mais de uma vez no período mínimo de cinco anos.

Em razão disso deixo de homologar o presente acordo de transação 

penal, pelos motivos expostos.

Outrossim, INTIME-SE a vítima, para querendo oferecer queixa crime 

dentro do prazo decadencial.

ATENTE-SE as senhoras gestoras no momento de cadastramento, ao 

certificarem o procedimento averiguarem se o autor dos fatos já fora 

beneficiado pelo referido instituto dentro dos últimos cinco anos, bem 

como aos conciliadores, ao realizarem a audiência tomarem o cuidado 

para que erros como esses não se repitam.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127437 Nr: 1631-77.2018.811.0062

 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: Lorena Dias Gargaglione

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Dias Garglione - OAB: 

14629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de interpelação judicial criminal distribuída perante este Juízo por 

LORENA DIAS GARGAGLIONE, sócia do escritorio de AdvOCACIA 

Guedes & Gargaglione Advogados Associados, tendo como parte 

interpelada SERGIO DE JESUS DA SILVA.

Verifica-se da presente peça inaugural que o interpelado reside na cidade 

e comarca de Colider/MT, local em que supostamente os fatos ocorreram, 

o que, sem maiores digressões, afasta a competência deste Juizado 

Especial Criminal para processar o presente feito, nos termos do artigo 63, 

da Lei n. 9.099/95.

Em assim sendo, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processamento do presente feito e, via de consequência, determino o 

imediato arquivamento destes autos, observando-se as baixas e 

anotações de estilo.

INTIME-SE a interpelante desta decisão.

 Às providências. CUMPRA-SE.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIZON VASCONCELOS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/07/2018, Hora: 09:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:24/07/2018, Hora: 10:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000773-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOLICE DE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (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: 24/07/2018, Hora: 10:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000670-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUSCELINO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/07/2018, Hora: 10:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000791-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DANIELA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/07/2018, Hora: 10:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000793-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal OAB - MT0002679A (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: 24/07/2018, Hora: 11:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADEVAIR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/07/2018, Hora: 11:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000815-67.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COPERTINO PEDRO CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/07/2018, Hora: 11:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000830-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (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: 24/07/2018, Hora: 11:30, 
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Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000854-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/07/2018, Hora: 11:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000721-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE MARIA MUNHOZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 

1000721-22.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VANILDE MARIA MUNHOZ 

RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial juntando aos autos 

documentos pessoais e comprovante de endereço, 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: 1001210-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A (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: 

1001210-59.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte para emendar a inicial a fim de juntar, no prazo de 15 dias, as 

certidões objeto dessa ação, com selo de autenticidade, e apresentar 

planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de honorários da OAB, 

sob pena de extinção. Após, conclusos. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504573-19.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504573-19.2015.8.11.0001. REQUERENTE: JULIERME SANTOS CORREA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O processo 

encontra-se com acordão transitado em julgado e inexiste requerimento 

pendente de apreciação. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504477-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SOUZA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504477-38.2014.8.11.0001. REQUERENTE: JOSE CARLOS SOUZA SENA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O processo 

encontra-se com acordão transitado em julgado e inexiste requerimento 

pendente de apreciação. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PAULA MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER WINKERT OAB - MT0015451A-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: 24/07/2018, Hora: 11:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE DOMELIDE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 26/07/2018, Hora: 08:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000857-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA SANTANA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/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: 26/07/2018, Hora: 08:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000885-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EGLIS ARANTES MENDONCA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT0006882A 

(ADVOGADO)

Breno de Almeida Correa OAB - MT15802/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (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: 26/07/2018, Hora: 08:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009754-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA PEDROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Para a apreciação do pedido de tutela de urgência, faz-se 

necessária a comprovação pela parte autora da regulação para o 

procedimento pleiteado, conforme recomendação do Enunciado 03 da I 

Jornada de Direito da Saúde. Desse modo, intime-se a requerente para 

que junte aos autos a comprovação da solicitação administrativa junto ao 

SISREG, exames que comprovem a situação de saúde alegada eo 

orçamento do procedimento pleiteado para fins de verificação da 

competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e 

julgar o presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT para novo parecer técnico, no prazo de 72 (setenta 

e duas) horas. 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: 1001150-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR TENUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-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: 10/07/2018, Hora: 10:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001151-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA PEREIRA DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

ROBSON DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 10/07/2018, Hora: 10:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001159-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COQUEIRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/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: 10/07/2018, Hora: 11:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007583-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RODRIGUES BERGAMASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623/O-M (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial juntando 

orçamento do exame pleiteado para fins de verificação da competência 

deste Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o 

presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retorne os autos em 

conclusão para prosseguimento do feito. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARCOS PEREIRA TUPAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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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: 12/07/2018, Hora: 09:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ROSELI OLIVEIRA TUPAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 12/07/2018, Hora: 09:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RENATO SENTINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:12/07/2018, Hora: 09:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONNHY NELSON OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 12/07/2018, Hora: 10:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504509-09.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SEVERINO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Expeça-se o necessário. Após, arquive-se com as 

baixas necessárias. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUZA DANTAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 12/07/2018, Hora: 10:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA GONCALVES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 12/07/2018, Hora: 10:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERRACIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 26/07/2018, Hora: 09:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 
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Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA MARIA DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 12/07/2018, Hora: 10:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY TRINDADE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 12/07/2018, Hora: 11:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLIANE MATOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 12/07/2018, Hora: 11:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSETE ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 12/07/2018, Hora:11:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 12/07/2018, Hora: 12:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON SEBASTIAO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 17/07/2018, Hora: 08:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURACI DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:17/07/2018, Hora: 09:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 
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Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEISI MAGDALA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO OAB - MT12612/B (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: 17/07/2018, Hora:09:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001194-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILQUERSON FELIZARDO SANDES (REQUERENTE)

MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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: 10/07/2018, Hora: 09:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002133-22.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELECIA CIARINI BERTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. (...) Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de bloqueio, via 

sistema BACENJUD, para a compra do fármaco Pravastatina 40mg, 

totalizando a importância de R$349,26 (trezentos e quarenta e nove reais 

e vinte e seis centavos) na conta corrente do requerido Estado de Mato 

Grosso, CNPJ 03.507.415/0001-44, para o fornecimento do medicamento à 

parte autora DELECIA CIARINI BERTANI, C.P.F. nº 522.658.110-68. (...) 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001196-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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:19/07/2018, Hora: 09:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001203-67.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELY GOMES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/07/2018, Hora: 10:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 167, DE 17 DE MAIO DE 2017

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT, JUÍZA DE DIREITO E DIRETOR A DO FORO 

DE RONDONÓPOLIS , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 4ª Vara Cível, Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, por 

intermédio do Ofício nº 021-2018-Gab. datado de 02.05.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 09 de maio de 201 8, a servidor a Pryscilla 

Moreira João Torres, matrícula 20449, portadora da Cédula de Identidade 

RG - 15872785 SSP-MT, cadastrad a no CPF 011.419.871-39, do cargo de 

Assessora de Gabinete I I, da 4ª Vara Cível.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA Nº 166, DE 17 DE MAIO DE 201 8

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT, JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 4ª Vara Cível, Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, por 

intermédio do Ofício nº 021-2018-Gab. datado de 02.05.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 09 de maio de 201 8, o servidor José Luiz 

Borges de Paula Filho, matrícula 28247, portador da Cédula de Identidade 

RG - 22403663 SSP-MT, cadastrado no CPF 017.478.871-10, do cargo de 

Assessor de Gabinete I, da 4ª Vara Cível.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA Nº 165, DE 17 DE MAIO DE 2018

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT, JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 
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Direito da 1ª Vara Criminal, Wagner Plaza Machado Júnior, por intermédio 

do Ofício nº 038-2018-Gab. datado de 14.05.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhora Daniela de Jesus Araújo, matrícula nº 

23432, portadora da Cédula de Identidade RG - 1655066 SSP-MT, 

cadastrada no CPF 011.309.241-57, para exercer o cargo de Assessora 

Técnica Jurídica, a partir da data da assinatura do termo de posse e 

entrada em exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA Nº 164, DE 17 DE MAIO DE 201 8

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT, JUÍZA DE DIREITO E DIRETOR A DO FORO 

DE RONDONÓPOLIS , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 5ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

058-2018-Gab. datado de 11.05.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Sonia de Souza da Costa Pinto, matrícula nº 

36749, portadora da Cédula de Identidade RG - 8525595 SSP- MT, 

cadastrada no CPF 926.853.747-87, para exercer o cargo de Assessora 

de Gabinete I I, a partir da data da assinatura do termo de posse e entrada 

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

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA Nº 157, DE 14 DE MAIO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Joelma Borges de Oliveira Pereira, 

matrícula nº 7143, como Gestora Judiciário substituta, na 2ª Vara Criminal, 

no período de 14 de maio a 02 de junho 201 8, em razão do usufruto de 

férias d o servidor Jaime de Souza Brito, matrícula nº 2298.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421805 Nr: 4050-68.2009.811.0003

 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: SENA PNEUS RONDONOPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), devendo 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, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745724 Nr: 5379-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 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$ 

342,59 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 92,64 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 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, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705176 Nr: 13154-16.2011.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR LIBANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/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, manifeste neste feito, face o seu desarquivamento, ficando 

ciente que, decorrido o prazo desta intimação, o feito retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719028 Nr: 73-29.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOMAQ TRATORPECAS LTDA, KOJI 

ISHIZAWA, JOAO ROBERTO MAIANI, JOSE MAURICIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644, RENATO 

RODRIGUES ALVES - OAB:16433-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 para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

1.837,05 e Taxa Judiciária no valor R$ 1.973,25 ao FUNAJURIS, e o valor 

de R$ 215,82 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 
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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, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416748 Nr: 12409-41.2008.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL ANTONIO GASPARINI, JUREMA 

GENTILINI GASPARINI, ESPÓLIO DE ANTONIO MONTAGNA, STELA 

TECCHIO MONTAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, RONALDO 

DE CARVALHO - OAB:3616-B/MT, SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI 

PARISENTI - OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alexandre Gonçalves 

do Amaral - OAB:OAB/MS 6.661

 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$ 

1.019,85 e Taxa Judiciária no valor R$ 972,60 ao FUNAJURIS, 

esclarecendo que, 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), 

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. Deverá ainda, o procurador 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, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767303 Nr: 1004-61.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616, LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - 

OAB:16540/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 do valor de R$ 75,03 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 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, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34715 Nr: 9459-16.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR RODRIGUES BARBOSA, 

SEBASTIAO CORREA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA MARRAFON - 

OAB:8565/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/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 AUTORA, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

303,97, e o valor de R$ 143,50 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

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, conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003023-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO DE SOUZA FREITAS (PERITO / INTÉRPRETE)

VALDEMAR SANTANA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

NELSON DE SOUZA NETO (TESTEMUNHA)

ANDERSON SOUZA MARTINELLI (TESTEMUNHA)

KIYOSHI ARIMOTO (TESTEMUNHA)

PEDRO PAULO FRANCISCO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste sobre o petitório de ID 12502577.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003493-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA REDDI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004377-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOARES DA SILVA PAIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002256-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial de ID 12991613.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009521-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CRISTINA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009151-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TERESA LEÃO BONFIM (REQUERIDO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007894-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE MELLO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006935-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TEIXEIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009012-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001395-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARNEIRO SABIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI ALVES GONCALVES FILHO & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALEX VILELA BARBOSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a proposta de honorários periciais de ID 

13245716.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008556-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUSSOIS THERMITUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008643-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL DE SOUZA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (RÉU)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004835-32.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ANGHINONI (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão de Oficial de Justiça de ID 

11137024.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009004-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI & ZENI (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerer o que de direito, tendo em vista a não realização da 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009221-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SOARES VILARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 750448 Nr: 7972-44.2014.811.0003

 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: ELIEZER PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" 

proposta por ELIEZER PEREIRA, com qualificação nos autos, em desfavor 

de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, com qualificação nos 

autos.Condeno a parte autora 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 98, §3º do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

q u e  d e v e  s e r  c e r t i f i c a d o , 

a rqu ive -se .Pub l ique-se . In t imem-se .Cumpra -se .Rondonópo l i s -Mt , 

19/março/2.018-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 808268 Nr: 17417-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELENA SENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/SE 

499-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B, WAGNER 

ARGUELHO MOURA - OAB:9689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos a fim de aguardar a suspensão do feito conforme 

retro requerido. Transcorrido o prazo, Intime-se a parte interessada para 

requerer o que de direito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 446428 Nr: 1610-31.2011.811.0003

 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: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Do advogado da parte exequente para que, no prazo legal, manifeste-se 

no autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 779460 Nr: 5970-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LINO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, para que requeira o que de direito em 

(5)cinco dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001395-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARNEIRO SABIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI ALVES GONCALVES FILHO & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALEX VILELA BARBOSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1001395-28.2017 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autor: 

Manoel Carneiro Sabião. Réu: Auto Posto Buriti – Rui Alves Gonçalves 

Filho & Cia Ltda. Vistos, etc. MANOEL CARNEIRO SABIÃO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de AUTO POSTO BURITI – RUI ALVES 

GONÇALVES FILHO & CIA LTDA. Devidamente citada, a ré apresentou 

contestação, impugnando preliminarmente a justiça gratuita concedida ao 

autor. Foi determinada a especificação das provas, e após as 

manifestações das partes, veio-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Apresentou a parte ré impugnação quanto aos benefícios da assistência 

judiciária concedido ao autor. Referida impugnação não deve prosperar. 

Isto porque, de acordo com a Lei nº 1.060, de 1950, cabe à parte contrária 

aquela assistida pelo Estado a prova da suficiência de recursos para o 

custeio do processo, se assim objetiva desconstituir o benefícios 

concedido. (STJ - 3ª Turma, Resp 21.257-5-RS, rel. Min. Cláudio Santos, 

julgado em 16.3.93 0 DJU 19.4.93). Assim, não tendo o impugnante 

provado suas alegações, sendo essas suposições quanto a real condição 

financeira da parte, rejeito o pedido de impugnação a justiça gratuita 

concedida. Quando da manifestação para especificação de provas, as 
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partes manifestaram interesse na produção de provas periciais e 

testemunhais, além da expedição de ofício ao Detran para que 

demonstrasse a completa cadeia de proprietários do veículo. A expedição 

de ofício ao Detran resta, nesse momento, indeferida tendo em vista 

ausência de demonstração útil ao processo (art. 370, parágrafo único, 

CPC). Defiro o pedido de prova técnica. Assim, para realização da perícia 

técnica, nomeio o Sr. Reinaldo de Souza Freitas com endereço nesta 

cidade, o qual deverá ser intimado pessoalmente para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de (5) cinco dias (artigo 465, §2º CPC). 

Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico (artigo 

465, §1º, incisos II e III, CPC). Os honorários periciais ficarão a cargo da 

ré, com fulcro no artigo 95 do Código de Processo Civil, e, uma vez 

concordes com a proposta e depositados os honorários em (5) cinco dias, 

desde já, autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início 

dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de 

(30) trinta dias (artigo 477 CPC) e, uma vez aportando aos autos, desde já, 

defiro o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra, dê-se vista às 

partes, para manifestação em (15) quinze dias (art. 477, §1º, CPC). Por 

fim, para o desate da questão, e a fim de se evitar qualquer futura 

alegação de nulidade por cerceamento de defesa, designo o dia 20 de 

junho de 2018, às 15:00 horas, para audiência de instrução e julgamento, 

e o faço com amparo no artigo 357, do Código de Processo Civil. Fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 22/Janeiro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001710-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE MAIA DELGUINGARO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001710-56.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.177,75; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: STA CASA DE MISERICORDIA 

E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS Parte Ré: RÉU: DAYANE MAIA 

DELGUINGARO Senhor(a): AUTOR: STA CASA DE MISERICORDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, para 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. 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: 1008691-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOEL MARQUES SARAVY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (EXECUTADO)

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (EXECUTADO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (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 nos Bairros: Jardim Mato 

Grosso e Vila Aurora.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001100-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIMAR PEREIRA OSSUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA MAGALHAES (EXECUTADO)

FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001100-54.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 2.941,47; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ALDIMAR PEREIRA OSSUNA Parte Ré: EXECUTADO: KELLY 

CRISTINA DE SOUZA MAGALHAES, FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA 

Senhor(a): EXEQUENTE: ALDIMAR PEREIRA OSSUNA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, para se manifestar sobre a 

Correspondência devolvida ID 12196730, no prazo de 05 dias, requerendo 

o que de direito. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002762-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MACIEL MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Vila Operária.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005626-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENY ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005626-98.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUZENY ALVES DA CRUZ REQUERIDO: EZEQUIEL 

FERREIRA DE SOUZA Vistos etc. Defiro o petitório retro. Cite-se o 

requerido, por mandado, no endereço indicado no ID 1064680. REDESIGNO 

a audiência de conciliação para o dia 02 de agosto de 2018, às 10h30min. 

Às providências. RONDONÓPOLIS, 17 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002957-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO RONDONÓPOLIS, 17 de maio de 2018. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

INFORMANDO que o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado 

no sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem 

diretamente no s i te  do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

p o d e r á  e f e t u a r  o  d e v i d o  p a g a m e n t o .  P r o c e s s o : 

1002957-38.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 4.504.229,72; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: RECUPERADORA DE 

TRANSFORMADORES SD LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: MONICA 

AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. SOLANGE DE LUCENA DANTAS 

COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004588-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVIGES REIS E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE SANTOS IBIAPINO (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 13175991, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003670-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003670-13.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A fim de melhor 

subsidiar a análise do pedido de tutela de urgência apresentado, determino 

que a parte autora acoste aos autos, em 03 (três) dias, documento 

atinente ao aviso de corte, no sentido de comprovar se a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora do demandante 

se deu em razão do suposto inadimplemento da fatura litigiosa, com 

vencimento para 05.03.2018, no valor de R$ 28,10 (vinte e oito reais e dez 

centavos). A seguir, imediatamente conclusos. RONDONÓPOLIS, 17 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 98448 Nr: 10123-08.1999.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR RIBEIRO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE GLOBO DE TELEVISAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT/2615

 Vistos etc. A fim de aferir se há critérios que devem ser determinados 

judicialmente para os cálculos do valor remanescente devido ao 

exequente e valor a ser levantado pela parte devedora (que teria sido 

depositado a maior), e igualmente para deliberação quanto à pretensão de 

nova perícia pela executada, permaneçam conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 755358 Nr: 10500-51.2014.811.0003

 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: CONCEIÇÃO SENA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA NÁDIA DA SILVA BRAVO, GILBERTO 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Intimação dos patronos das partes, acerca da data designada para 

realização dos trabalhos preciais, para o dia 28/05/2018 as 14:00, no 

endereço do requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 743994 Nr: 4369-60.2014.811.0003

 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: DILVANI AMORIM SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMACIA UNIVERSAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos patronos das partes, acerca da r. Decisão que designou 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 24 DEOUTUBRO DE 2018, ÀS 

16H.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 439263 Nr: 7930-34.2010.811.0003

 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: VALDIVINO CASTELHANO VIEIRA, TERESINHA LOBO 

CASTELHANO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANY CANDIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar-se acerca da 

desocupação do imóvel, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 345081 Nr: 607-51.2005.811.0003

 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): WILANDIA CASIMIRO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130/MT, MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO - OAB:14.159-B

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar-se acerca da r. 

Decisão de folhas 144/145, requerendo o que entender de direito quanto 
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ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 433290 Nr: 1955-31.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ARTIOLI GARCIA BUOSI

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

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 INTIMAÇÃO do procurador da parte executada, para manifestar-se 

acerca da petição de fl. 146/147, bem como, da certidão de fl. 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 844791 Nr: 9943-93.2016.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARANJAL AGROPASTORIL LTDA, ADEMAR 

WURZIUS, ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Benedito Maciel Neto - 

OAB:100139/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de citação editalícia dos demandados não localizados por 

correio, pois não restaram esgotados todos os meios disponíveis para 

localização dos citandos. Ademais, frustrada a citação por 

correspondência, deve ser tentada a citação por mandado, por meio de 

oficial de justiça, consoante os termos do artigo 249, parte final, do 

CPC/2015.

Assim sendo, proceda-se à tentativa de citação por mandado, nos termos 

do que estabelece a lei processual civil vigente.

 Poderá o oficial de justiça desde logo proceder à citação por hora certa 

caso caracterizada a hipótese legal que a autoriza, atualmente prevista no 

artigo 252 do CPC/2015, in verbis:

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 805381 Nr: 16424-09.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, JORGE CORREIA 

FARIAS & CIA LTDA - ME, JORGE CORREIA FARIAS, MARISA TEREZINHA 

FACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, no sentido de que seja efetuada nova tentativa de 

citação da requerida Marisa, devendo-se expedir novo mandado no 

mesmo endereço declinado, fazendo constar que o Oficial de Justiça deve 

empreender esforços para efetivar a citação, valendo, caso necessário, 

dos mecanismos da citação por hora certa, conforme determina o art. 252 

a 254 do CPC/15.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 780537 Nr: 6423-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LUIZ DRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 58 e seguintes, a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora 

Especial da parte executada, citada por edital, ajuizou exceção de 

pré-executividade, alegando, em síntese, que os juros de mora devem 

incidir apenas desde a citação quanto aos títulos executados.

 No entanto, a presente demanda não constitui ação de conhecimento, e 

sim execução de título extrajudicial, devendo os juros ser computados a 

partir do inadimplemento (vencimento do título), nos termos do art. 397 do 

Código Civil.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade manejada pela 

parte demandada.

Dessa forma, intime-se a exequente para requerer o que entender de 

direito em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentando cálculo atualizado do débito e indicando bens penhoráveis, 

sob pena de suspensão e subsequente arquivamento da ação executiva, 

conforme artigo 921 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 816529 Nr: 1750-89.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIDE SOUZA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

 Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova neste 

feito, em 15 (quinze) dias.

 Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento.

 A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 736754 Nr: 16026-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LOURENÇO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO RODRIGUES FONTOURA, MARIA 

IVANY SANTOS FONTOURA, ESPÓLIO DE AMARILIO LINO DOS SANTOS, 

ESPÓLIO DE JULIA ROSA DE AMORIM, THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES 

DA SILVA, ELIANE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que, desde o ano de 2014, a Defensoria Pública vem 

empreendendo diligências para localização da parte autora para emendar 

a inicial, conforme determinado às fls. 37. Contudo, todas as tentativas 

restaram inexitosas, estando os autos indevidamente paralisados há 4 

anos.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

Ressai dos autos que foi requerida a intimação pessoal do requerente a 

fim de conferir regular prosseguimento ao feito. Porém, consoante certidão 

de fls. 52, não foi possível localizá-lo.

Assim, considerando que o requerente não promoveu o andamento do 

feito, permanecendo o processo parado durante mais de 1 (um) ano, deve 

ser julgado extinto, nos termos do art. 485, II, da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil):

"485.O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 
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das partes;

 (...)."

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, II, da Lei 13.105/15.

Condeno o demandante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando sobrestada a cobrança desses valores pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, pelo fato da gratuidade de justiça que ora defiro, a 

teor do que dispõe o artigo 98, §§ 2º e 3º do Novo Código de Processo 

Civil.

 Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 406092 Nr: 1811-28.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONALDO GUTIERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DALLAPASQUA, LEANDRO 

JOSE DALLAPASQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 73/74.

 A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Custas pelo devedor.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, em face 

da renúncia ao prazo recursal, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivando-se os autos independentemente 

de nova determinação.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 809582 Nr: 17805-52.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO PALMEIRAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:SP/ 126.504

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 113/114.

 A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, em face 

da renúncia ao prazo recursal, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivando-se os autos independentemente 

de nova determinação.

No mais, cancelo a audiência designada para o dia 27 de junho de 2018 às 

17:30 horas.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 773345 Nr: 3698-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO PEDRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, 

DEFIRO o pedido de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, face o teor do disposto nos artigos 4º e 5º do Decreto Lei n° 

911/1969 e Lei nº 13.043/2014.

Determino a alteração da autuação do feito, bem como a citação do 

executado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado. Observe-se eventual indicação de bens a 

serem penhorados, feita pelo credor.

Se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas.

Fixo os honorários de advogado a serem pagos pelo executado em 10% 

sobre o valor da execução.

Consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 820202 Nr: 3027-43.2016.811.0003

 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: ROBSON DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por edital da parte requerida, 

visto que preenche os requisitos do artigo 256 do Novo Código de 

Processo Civil.

Cite-se a parte demandada por edital, observando-se o disposto no artigo 

257 do Novo CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias.

 Decorrido o prazo do edital sem resposta, certifique-se a revelia. Nesse 

caso, desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta 

Comarca, como curadora especial da parte requerida, que deverá ser 

intimada de seu munus para que promova a defesa de seus interesses, no 

prazo legal.

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 789294 Nr: 9944-15.2015.811.0003
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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: WALKYRIA VILAS BOAS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA AUGUSTA CAMPIOLO LANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES ALVES MACEDO NETO - 

OAB:13708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificando as provas que pretendem produzir e justificando a 

finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 813844 Nr: 830-18.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BRADESCO 

CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificando as provas que pretendem produzir e justificando a 

finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 792575 Nr: 11348-04.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Vistos etc.

De início, tenho por bem designar audiência de tentativa de conciliação, 

conforme pleiteado às 116, providência essa, aliás, que deve ser 

estimulada pelo Poder Judiciário, consoante inúmeros mecanismos 

previstos expressamente no Novo Código de Processo Civil (artigos 3º, § 

3º, 139, V, e 165 e seguintes).

Assim, considerando que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais, e tendo em vista, ainda, a possibilidade de solução 

consensual deste conflito, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA 

O DIA 31 de outubro de 2018, às 8h30min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de seus 

advogados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 429901 Nr: 11939-73.2009.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA CAMARGO CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Vistos etc.ANDREIA CRISTINA CAMARGO, qualificada nos autos em 

exame, interpôs embargos de declaração, com fulcro nos art. 1022 do 

CPC/2015, visando atacar sentença proferida nos autos.Alega a 

embargante, na peça, a ocorrência de omissão na sentença proferida, a 

qual, não obstante tenha conferido procedência aos pedidos da ação 

cautelar código 429901, em que figurou como autora, não condenou a 

requerida nos ônus sucumbenciais aplicáveis. Dado o caráter infringente 

destes embargos, procedeu-se à intimação da parte adversa, havendo 

aquela se manifestado às fls. 168 e seguintes.É o relatório. Fundamento e 

Decido.Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a 

decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Os embargos foram opostos no prazo de 05 (cinco) dias, 

previsto no artigo 1.023 do Novo Código de Processo Civil. Dispõe o art. 

1022 do CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para:I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição;II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;III - corrigir erro material.”In 

casu, resta evidente a omissão apontada por meio dos embargos 

ajuizados, já que, não obstante tenham sido fixadas as verbas 

sucumbenciais pertinentes à demanda revisional aforada, nada se 

mencionou quanto a aludidas verbas no que toca à ação cautelar, de que 

a embargante saiu vencedora.Portanto, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente à luz dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, segundo os quais deve responder pelas custas 

processuais e honorários advocatícios aquele que deu ensejo à 

propositura da demanda (no caso, a ação cautelar em exame), tenho que 

os embargos ofertados merecem ser acolhidos.Assim, CONHEÇO os 

embargos de declaração ofertados e, [..]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 429298 Nr: 11398-40.2009.811.0003

 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: FLORA PAULICEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605 -A /MT ,  RAFAEL  S G A N Z E R L A  D U R A N D  - 

OAB:OAB/MT12.208-A

 Vistos etc.

Em face dos petitórios retro, manifestem-se as partes sobre eventual 

acordo ou requerendo o que entenderem de direito, no prazo de lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 807624 Nr: 17220-97.2015.811.0003

 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: JOSE BARBOSA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON VILELA DUARTE, LEONY DE 

CARVALHO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Vistos etc.

O autor opôs embargos de declaração em face da sentença de fls. 

124/126, alegando que aludida decisão foi omissa ao deixar de se 

manifestar quanto à possibilidade de o ora embargante ter ajuizado 

embargos de terceiro, conforme Sumula 87 do STJ.

Os embargos foram opostos no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no 

artigo 1.023 do Novo Código de Processo Civil.

Todavia, não se trata de hipótese que admite a interposição de embargos 

de declaração, porque sequer é alegada efetiva omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença de fls. 124/126, passível de ensejar saneamento 

por esta via dos embargos declaratórios.

Da análise dos argumentos suscitados pelo sucumbente, observa-se que 

o embargante objetiva atacar o próprio conteúdo da sentença, indicando 

como “omissão” a ausência de menção a argumento que pretendia fosse 

utilizado como fundamento para conferir improcedência aos pedidos do 

autor. Assim, alega-se, em verdade, suposto erro judiciário, que, em 
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existindo, deve ser apontado pelo recurso próprio, que não é este.

Nesse sentido, dispõe o art. 1022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Assim sendo, não estamos diante de hipótese em que se admite a 

interposição de embargos de declaração.

Diante do exposto e com tais considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO AVENTADOS pelo demandado, mantendo a sentença 

embargada na íntegra, tal como foi lançada.

 Deixo de condenar o embargante nas penas de litigância de má-fé por 

entender que, inobstante o desprovimento do recurso manejado, não há 

elementos suficientes a se considerar que houve pretensão 

procrastinatória, tal qual alegado.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, observando que a prioridade legal por se tratar 

de feito de litigante idoso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 751482 Nr: 8537-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEREIRA MAGNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se ao levantamento dos valores penhorados na conta indicada 

retro, consoante já determinado às fls. 61, devendo aludido despacho ser 

cumprido na íntegra.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002644-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAQUIN MIGUEL SOLANI TORRADES (EXEQUENTE)

MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE LUCIA KUMMER OBERHERR (EXECUTADO)

VITAL PEDRO OBERHERR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002644-48.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 4.122.048,15; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[COMPRA E VENDA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI, JUAQUIN MIGUEL 

SOLANI TORRADES Parte Ré: EXECUTADO: VITAL PEDRO OBERHERR, 

SALETE LUCIA KUMMER OBERHERR Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes entabularam acordo, pugnando por sua homologação. A pretensão 

merece ser acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. Diante da 

regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO 

O ACORDO FORMULADO, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. 

No mais, suspendo o feito pelo período necessário ao cumprimento do 

acordo. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003618-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA CRIADO MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003618-17.2018.8.11.0003. 

AUTOR: FABIA CRIADO MAGALHAES RÉU: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ajuizada por FABIA CRIADO MAGALHÃES em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, que é titular da UC n. 

6/142988-5 e que, no mês de dezembro de 2017, foi surpreendida com o 

recebimento de uma fatura emitida pela requerida no valor de R$ 4.481,89 

(quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), 

com vencimento para o dia 20/02/2018. Aduz que, em audiência realizada 

junto ao Procon, a Requerida apenas propôs o parcelamento do valor e 

aduziu que a cobrança é proveniente de recuperação de consumo do 

período de novembro de 2014 a outubro de 2017. Sustenta que aludida 

cobrança é abusiva e indevida, e que seu nome se encontra negativado 

indevidamente em virtude da referida fatura. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado 

que a requerida se abstenha de proceder à suspensão do fornecimento 

de energia elétrica de sua Unidade Consumidora, bem como proceda à 

exclusão do seu nome do banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o 

que cabia relatar. Fundamento. Decido. RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da 

lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 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, ao que parece, a empresa requerida 

teria emitido fatura com valor muito superior ao comumente consumido pela 

parte autora, o que pode constituir cobrança indevida, estando a 

demandante na iminência de ter o fornecimento de energia elétrica 

suspenso em razão da aludida cobrança. O perigo de dano é evidente, 

pois, é certo que a suspensão de energia elétrica causa prejuízos, por se 

tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão se dá 

indevidamente. Demais disso, a parte autora teve seu nome inserido no rol 

dos órgãos de proteção ao crédito, em razão da referida fatura, gerando 

restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora da parte autora, 

em razão da fatura sub judice, no valor de R$ 4.481,89 (quatro mil, 

quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), procedendo 

à exclusão do nome da autora do banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito em relação ao apontamento correspondente, no mesmo prazo, 

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, devendo a parte autora prosseguir com 
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o regular adimplemento das faturas durante o decorrer da demanda, salvo 

decisão em contrário. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 02 de agosto de 2018, às 10h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1003326-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA XAVIER SOBRINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA MENDES DE MOURA OAB - MT24667/O (ADVOGADO)

GLEICIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT21833/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003326-32.2018.8.11.0003. 

IMPETRANTE: VALQUIRIA XAVIER SOBRINHO IMPETRADO: 

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos etc. 

Trata-se de HABEAS DATA impetrado por VALQUIRIA XAVIER SOBRINHO 

em desfavor de SPC BRASIL, ambos devidamente qualificados na exordial. 

A impetrante alega, em síntese, que teve seu nome inserido no cadastro 

de inadimplente do SPC Brasil e que só soube da negativação quando se 

direcionou ao caixa de uma loja para atualizar o seu cadastro. Aduz que 

se dirigiu à Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis/MT (CDL) para 

apurar essa negativação, oportunidade em que foi informada pela 

atendente de que se tratava de um débito da empresa “Passos Calçados e 

Confecções”, localizada na cidade de Jaciara/MT. Relata que se dirigiu até 

a referida loja, ocasião em que fora informada que o débito estava em 

torno de R$ 3000,00 (três mil reais). Contudo, afirma que aludida empresa 

não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência da 

dívida em questão. Assevera que, em seguida, o representante legal da 

loja retirou a negativação do cadastro de inadimplente, de modo que, ao se 

dirigir até a Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaciara/MT para solicitar o 

histórico de registro da negativação, foi informada pela atendente que 

estas informações haviam deixado de ser públicas na base de dados do 

SPC Brasil. Ressalta que a empresa não deu baixa à dívida em comento, 

pois alega que continua recebendo cobranças para que efetue o 

pagamento. Por conta de tais fatos, pugna pelo acesso ao histórico das 

informações inseridas no banco de dados da demandada, registradas em 

nome da impetrante, nos últimos 02 (dois) anos. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, com fulcro 

no art. 21 da Lei 9.507/1997, por constituir procedimento gratuito. No que 

tange à pretensão de concessão do Habeas Data, prescrevem os artigos 

7º e 8º, da Lei 9.507/1997: “Art. 7° Conceder-se-á habeas data: I - para 

assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público; II - para a retificação de dados, 

quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 

administrativo; III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de 

contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que 

esteja sob pendência judicial ou amigável.” Art. 8° A petição inicial, que 

deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de 

Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que 

instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Parágrafo 

único. A petição inicial deverá ser instruída com prova: I - da recusa ao 

acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; II 

- da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze 

dias, sem decisão; ou III - da recusa em fazer-se a anotação a que se 

refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem 

decisão.” Compulsando os autos, verifico que a demandante é titular das 

informações a que pretende ter acesso, as quais constam no banco de 

dados do cadastro de inadimplentes da impetrada, cuja recusa 

administrativa foi devidamente comprovada por meio do documento 

acostado ao ID 13047201. Com essas considerações, verifico estarem 

preenchidos os requisitos previstos na referida lei. Desse modo, 

notifique-se o coator do conteúdo da petição, entregando-lhe cópia da 

exordial e dos documentos pertinentes, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que julgar necessárias, nos termos do art. 9° 

da Lei 9.507/1997. Feita a notificação, junte-se aos autos cópia autêntica 

do ofício endereçado ao coator, bem como a prova da sua entrega a este 

ou da recusa, seja de recebê-lo, seja de dar recibo, com fulcro no art. 11 

da referida lei. Findo o prazo a que se refere o art. 9°, ouça-se o 

representante do Ministério Público, no prazo legal. A seguir, remetam-se 

os autos conclusos, conforme art. 12 da Lei 9.507/1997. Observe-se a 

PRIORIDADE LEGAL na tramitação deste feito, atendendo ao que 

estabelece o artigo 19 da Lei de Habeas Data. Expeça-se o necessário. 

Às providências. RONDONÓPOLIS, 17 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000702-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

GLEISON SILVA BROCUA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000702-10.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: GLEISON SILVA 

BROCUA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. em desfavor de GLEISON SILVA BROCUA, 

ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial que, o autor concedeu ao 

réu um financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na inicial. 

Contudo, relata que o requerido se tornou inadimplente com as parcelas 

em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o requerente 

pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo descrito acima, 

que se encontra em poder do polo passivo, clamando para ser depositado 

em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo 

de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a documentação 

pertinente. Por meio da decisão de ID11732688, foi alterado de ofício o 

valor atribuído à causa em exame, determinando que parte autora 

recolhesse as custas de distribuição remanescentes em decorrência da 

alteração, o que foi devidamente cumprido no ID 11986543 - Pág. 2. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual (ID 

11649982), bem como a notificação da mora (ID 11650000 - Pág. 1). Por 

outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do 

Decreto Lei nº 911/1969, comprovada a mora do devedor, o caso é de se 

deferir liminarmente a medida, determinando a busca e apreensão do bem 

supramencionado. Assim, presentes os requisitos autorizadores que 

ensejaram o presente pedido, tendo em vista a demonstração da mora, 

conforme Notificação Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos 

vencidos e não pagos, DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, 

autorizando que o veículo fique em depósito com pessoa a ser indicada 

pelo credor. Nomeio depositário fiel do bem o Requerente ou quem o 

mesmo vier a indicar. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel 

do bem. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, 

cite-se a parte ré para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento 
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da integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do 

art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 

10.931/2004), bem como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta sob pena de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 1º e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a 

requisição de força policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, 

§2° do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

RONDONÓPOLIS, 17 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001176-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA AMELIA DE SOUZA (EMBARGANTE)

TDJ GUARUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(EMBARGANTE)

JOSE NILSON ALVES SANTANA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001176-15.2017.8.11.0003. 

EMBARGANTE: TDJ GUARUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA, JOSE NILSON ALVES SANTANA, ELZA AMELIA DE SOUZA 

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por TDJ GUARUJA 

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, JOSE NILSON ALVES 

SANTANA e ELZA AMELIA DE SOUZA em desfavor de COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUL MT, ambos devidamente qualificados na exordial. 

Os embargantes alegam, preliminarmente, ausência de interesse 

processual, sob o argumento de que a Cédula de Crédito Bancário não é 

título executivo. Alegam, ainda, que não houve constituição em mora dos 

pretensos devedores. Aduzem carência de ação ante a ausência de 

planilha de cálculo, dentre outras alegações. Apresentam pedidos de 

natureza final e juntam documentos. Por meio da decisão de ID 5472692, 

foi determinado que a parte autora comprovasse a alegada insuficiência 

de recursos para pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como apontasse o valor que entende correto, em razão da alegação de 

excesso de execução, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo. Por meio da petição de ID 5789557, a parte 

autora indicou a importância de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) 

como o valor que entende ser devido e comprovou o recolhimento das 

custas processuais. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

Certifique-se quanto à tempestividade dos embargos. Se tempestivos, 

RECEBO OS EMBARGOS à execução para discussão, sem conferir-lhes 

efeito suspensivo, eis que não é o caso de se aplicar o disposto no artigo 

919, § 1º, do CPC/15, haja vista que os embargantes não lograram êxito 

em demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a possibilidade da 

execução lhes causar danos de difícil e incerta reparação. Ouça-se o 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. 

RONDONÓPOLIS, 17 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005659-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MYLENA FERNANDES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DE JESUS DUARTE (RÉU)

ZIRLENE APARECIDA VIANA ALVES DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005659-88.2017.8.11.0003. 

AUTOR: MYLENA FERNANDES DA COSTA RÉU: VICENTE DE JESUS 

DUARTE, ZIRLENE APARECIDA VIANA ALVES DUARTE Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR 

DE ALUGUEL ajuizada por MYLENA FERNANDES DA COSTA em desfavor 

de VICENTE DE JESUS DUARTE e ZIRLENE APARECIDA VIANA ALVEZ 

DUARTE, todos devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em 

síntese, que arrematou o imóvel registrado sob a matrícula 44.985, junto à 

Caixa Econômica Federal, em 11 de novembro de 2014, via escritura 

pública, vez que a referida instituição financeira retomou o imóvel alienado 

fiduciariamente em razão da inadimplência dos requeridos. Contudo, alega 

que os requeridos insistem em permanecer residindo no aludido imóvel, 

sem possuir qualquer direito sobre o objeto da lide. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a requerente a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja 

determinada a desocupação dos requeridos e a imissão da autora na 

posse do imóvel sub judice. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Por meio da decisão de ID 9434757, o juízo da 1ª Vara 

Federal Cível da Subseção Judiciária desta comarca se declarou 

incompetente para processar e julgar o feito, determinado a remessa dos 

autos ao Juízo de Direito desta Comarca. Por meio da decisão de ID 

9725119, este juízo recebeu a inicial e entendeu por bem designar a 

audiência de justificação para subsidiar a análise do pedido de tutela de 

urgência. Os requeridos não foram localizados no imóvel sub judice, 

consoante certidão de ID 10355840. Quando da nova tentativa de 

cumprimento do mandado de citação da parte ré, o Oficial de Justiça foi 

atendido pelo Sr. Carlos, o qual teria informado que aluga o imóvel em 

questão e que desconhece o endereço dos réus, conforme certidão de ID 

10673592. Na oportunidade de audiência de justificação, foi determinado 

que a parte autora informasse o endereço atual dos demandados ou, 

eventualmente, alterasse o polo passivo da demanda. Por meio da petição 

de ID 10864398, a parte autora se limitou a postular a concessão do 

pedido de imissão na posse sem a oitiva da parte contrária; requerer seja 

determinado que o suposto inquilino deposite em juízo o valor do aluguel, 

sob pena de ter que desocupar o imóvel; e pugna pela realização de 

pesquisa de endereço dos demandados pelo sistema INFOSEG e, 

alternativamente, que seja deferida a citação por edital dos réus. 

Vieram-me conclusos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Passo 

à análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, 

parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente 

ou após justificação prévia (...)”. Em relação ao pedido de tutela de 

urgência supramencionado, verifico que não se fazem presentes os 

requisitos para a concessão da tutela pretendida, visto que as alegações 

apresentadas requerem melhor análise e exigem dilação probatória, sendo 

recomendável, a priori, a formação do contraditório. Não obstante o imóvel 

sub judice esteja registrado em nome da demandante, consoante matrícula 

de ID 9434757 - Pág. 67, nada existe com relação à alegada posse dos 

demandados sobre mencionado imóvel, e menos ainda sobre a natureza 

dessa posse. Registre-se que, quando das tentativas de cumprimento do 

mandado de citação, os requeridos sequer foram localizados no imóvel em 

comento. Demais disso, a demandante sequer postulou a citação do atual 

morador do imóvel (Sr. Carlos), para que se obtivesse sua qualificação 

quando do cumprimento do mandado, tornando-se descabida a pretensão 

de que o Oficial de Justiça o fizesse de ofício. No caso dos autos, em juízo 

de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos aptos a 

ensejar a medida extrema, vez que, pela situação narrada na inicial, não 

há como se constatar a presença de prova inicial do alegado. Consigne-se 

que o imóvel foi arrematado pela demandante em novembro de 2014, tendo 

a parte autora ajuizado a presente demanda tão somente no ano de 2017, 

não havendo, portanto, elementos que evidenciem o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo caso não deferida a imissão de posse 

neste ato. Desse modo, é certo que não há elementos seguros o 

suficiente para ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o que 

demanda melhor compreensão fática, haja vista que as razões que 

fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem de melhor 

apuração. Não há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela 

probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de cognição 

sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos 

termos da disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela 

de urgência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, 
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convença o julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que não 

estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da medida 

liminar. Por outro lado, DEFIRO o pedido apresentado no sentido de que 

este Juízo diligencie, por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis 

(BACENJUD/INFOJUD), para tentativa de localização do endereço dos 

requeridos VICENTE DE JESUS DUARTE e ZIRLENE APARECIDA VIANA 

ALVEZ DUARTE, providência esta que encontra amparo no artigo 256, § 

3º, parte final do Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço 

idêntico a um daqueles em que já se tentou a localização da parte ré por 

correio ou oficial de justiça neste processo, certifique-se e abra-se vista à 

parte autora para que requeira o que entender de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de, em caso de inércia, ser o processo extinto, consoante 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço novo 

da parte demandada, impulsione-se o feito, procedendo-se à citação ou 

intimação pendente nos autos, e aos demais atos ordinatórios que não 

dependam de decisão judicial, consoante legislação vigente e Provimento 

56/2007/CGJ/MT. Caso nos autos em exame não conste o CPF ou CNPJ da 

parte cujo endereço se busca, ou algum outro dado a ser inserido nos 

sistemas de localização de endereço, intime-se o demandante para que o 

informe em 05 (cinco) dias, sob pena de, em caso de inércia, ser o 

processo extinto, consoante artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o 

dia 02 de agosto de 2018, às 09h30min, para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. 

Cite-se a parte requerida no novo endereço localizado, 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, 17 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005237-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON VAN DER SAND (REQUERENTE)

NADAIR RAMOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO LUCESI LTDA (REQUERIDO)

GILSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

NERI MODESTO MARCON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005237-16.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEFERSON VAN DER SAND, NADAIR RAMOS DE MELO 

REQUERIDO: GILSON PEREIRA DE SOUZA, NERI MODESTO MARCON, 

TRANSPORTES RODOVIARIO LUCESI LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS ajuizada por JEFERSON 

VAN DER SAND e NADAIR RAMOS DE MELO em desfavor de GILSON 

PEREIRA DE SOUZA, NERI MODESTO MARCON e TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LUCESI LTDA, devidamente qualificados na exordial. Por 

meio da decisão de ID10432946, 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 

10868050 e seguintes. Contudo, verifico que os documentos acostados 

aos autos não se prestam a comprovar a impossibilidade de que a parte 

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 06 (seis) 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. 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). Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 

02 de agosto de 2018, às 11h, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 17 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000366-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T H DE CAMPOS & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLETE TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS EIRELI (RÉU)

UNICO TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000366-06.2018.8.11.0003. 

AUTOR: T H DE CAMPOS & CIA LTDA - ME RÉU: UNICO TECNOLOGIA EM 

PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA, JOLETE TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS 

ESPECIAIS EIRELI Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO c/c COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS 

MORAIS ajuizada por T H DE CAMPOS & CIA LTDA - ME em desfavor de 

ÚNICO TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA e JOLETE 

TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS, todos devidamente 

qualificados na exordial. Por meio da decisão de ID 11448886, 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 11622473 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 06 

(seis) 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 
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NCPC). Comunique-se ao Departamento da Central de Arrecadação do 

TJMT acerca desta providência. 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). Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 

13.105/15, designo o dia 07 de agosto de 2018, às 08h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 17 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000300-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000300-94.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

EXECUTADO: GERALDO VIGOLO, NELSON JOSE VIGOLO Vistos etc. 

Ressai dos autos que a parte exequente ingressou com pedido de 

desistência da ação, havendo anuência da parte executada. Dispõe o 

artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso 

VIII: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais da Lei nº 13.105/15, acolho a manifestação de desistência 

da ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo 

sucumbente (executado), em face do princípio da causalidade. Honorários 

na forma pactuada. Transitada em julgado de imediato, em face da 

renúncia ao prazo recursal. Arquive-se, após as baixas em eventuais 

constrições e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de maio de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009436-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA ARAUJO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009436-81.2017.8.11.0003. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CARLA ANDREIA ARAUJO 

BARBOSA Parte Ré: RÉU: SERASA S/A. Vistos etc. Ressai dos autos que 

a parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o 

artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso 

VIII: "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via 

de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 

13.105/15. CANCELO a audiência que seria realizada neste feito. Custas 

pela parte autora, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo legal, em 

face da gratuidade deferida. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003961-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON BEZERRA CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003961-81.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: HAMILTON BEZERRA CAVALCANTE 

Parte Ré: RÉU: VIVO S.A. Vistos etc. Diante do cumprimento da avença 

entabulada pelas partes, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, 

III, “b”, da Lei 13.105/15. Ficam as partes dispensadas do pagamento de 

eventuais custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, 

do CPC/15. Honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003313-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZELMAR OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/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):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003313-67.2017.8.11.0003. 

AUTOR: IZELMAR OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT ajuizada por IZELMAR OLIVEIRA SILVA em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra o autor que, no dia 06 de setembro de 2016, 

trafegava com sua motocicleta, quando outra moto invadiu a preferencial, 

ocasionando o acidente. Aduz que, em decorrência do acidente, sofreu 

fratura do membro superior direito (acrômio clavicular). Juntou-se aos 

autos o laudo pericial especializado (ID Num. 8785392 - Pág. 3/4). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID Num. 

8799331- Pág. 1). O autor apresentou réplica à contestação (ID Num. 

9079657 - Pág. 2). Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido. De 

início, defiro o pedido de alteração do polo passivo da demanda, conforme 

postulado na contestação de ID 8799331 - Pág. 2, para o fim de constar a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, procedendo às 

retificações necessárias no sistema PJE. Passo à análise das preliminares 

suscitadas in casu. Na oportunidade de contestação a ré alega falta de 

interesse de agir, já que os autores não esgotaram a via administrativa 

para cobrar o seguro. De fato, o autor não demonstrou que tenha 

pleiteado administrativamente o pagamento do seguro. No entanto, o prévio 
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ingresso na via administrativa não é condição para a propositura da ação 

de cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da CF, que garante a 

todos o acesso à justiça, de forma inafastável. É certo que, o Poder 

Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do 

direito. Portanto, mostra-se imperiosa a rejeição da preliminar de 

necessidade de prévio pedido administrativo, consoante entendimento 

jurisprudencial, evidentemente baseado no princípio da inafastabilidade do 

Poder Judiciário. A esse respeito, em ação de cobrança de seguro 

DPVAT, já se decidiu: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. A inafastabilidade da jurisdição é um 

direito fundamental que não se coaduna com a exigência de prévio pedido 

administrativo à seguradora para fins de ajuizamento de demanda judicial 

de cobrança da indenização do seguro DPVAT. O pedido de cobrança do 

seguro do seguro obrigatório - DPVAT - prescreve em três anos, 

conforme Súmula n. 405 do E. Superior Tribunal de Justiça. O início do 

prazo prescricional na demanda de indenização é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme 

Súmula n. 278 do E. Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a regra 

do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, em 

regra, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 

Ausente tal demonstração, a improcedência é a medida que se impõe. 

Recurso conhecido e improvido.” (TJDF - Acórdão n.892498, 

20140310110129APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6ª TURMA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 15/09/2015. Pág.: 277). 

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DE 

ACESSO À JUSTIÇA. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR. 

EXISTÊNCIA. CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DEMAIS HERDEIROS. PROVA DE FATO NEGATIVO. REPULSA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO EVENTO”. SÚMULA 43/STJ. 1. A inafastabilidade 

da jurisdição é um direito fundamental que não se coaduna com a 

exigência de prévio pedido administrativo à seguradora para fins de 

ajuizamento de demanda judicial de cobrança da indenização do seguro 

DPVAT. 2. A pretensão resistida judicialmente demonstra a necessidade 

de intervenção judicial e caracteriza a presença de interesse de agir na 

ação de cobrança do seguro DPVAT. 3. Não é possível condicionar o 

pagamento de indenização securitária à comprovação da inexistência de 

outros beneficiários porquanto se estaria a exigir a demonstração de fato 

negativo, prova também denominada de diabólica pela alta improbabilidade 

de sua produção. 4. A atualização monetária da indenização do seguro 

DPVAT incide desde o evento danoso, na linha do enunciado sumular nº 

43 do STJ. 5.Recurso conhecido e provido.” (TJDF - Acórdão n.850013, 

20140110935865APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6ª TURMA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 227). 

Além disso, a respeito dos honorários de sucumbência suscitados pela 

requerida, não resta dúvida de que a parte vencida será responsável pelo 

pagamento. Por fim, a requerida alega que o comprovante de residência da 

autora está em nome de terceira pessoa. Nesse ponto, registro que 

aludida ocorrência, por si só, não é apta a ensejar extinção do processo. 

Aliás, não pode o acesso à Justiça ser condicionado à existência de 

comprovante de endereço em nome da parte demandante. Não há, de 

outro lado, qualquer suspeita ou dúvidas levantadas sobre as afirmação 

de residência do autor, não se podendo presumir falsidade sequer 

alegada. Sendo assim, REJEITO aludidas preliminares. Passo à análise do 

mérito da causa. Por meio da contestação de ID Num. 8799331 - Pág. 9, a 

requerida impugnou os documentos juntados pela parte autora, afirmando 

que o registro de ocorrência foi feito em data posterior ao acidente e que o 

nexo causal não foi comprovado, o que não merece amparo. Nesse ponto, 

diversamente do que alega a demandada, entendo que há prova suficiente 

da lesão ocorrida, do acidente alegado e do nexo causal entre ambos, a 

ensejar a pretendida condenação ao valor devido. A parte autora juntou 

boletim de ocorrência do fato e prova do atendimento médico para tratar a 

lesão decorrente do acidente, conforme se vê pela inicial e documentos 

apresentados. Nota-se, ainda, que o boletim de ocorrência de ID 7305924 

foi registrado em 11/10/2016, o que demonstra tempo razoável para 

registro da ocorrência em face da data do fato. Assim, limita-se a questão 

controvertida ao dano sofrido pelo requerente e sua potencialidade para 

ensejar a respectiva indenização, bem como seu respectivo quantum. 

Como cediço, o seguro obrigatório (DPVAT) é um contrato legal, de cunho 

social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o segurado é 

indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano 

pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. 

Assim, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT 

é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor. De acordo com artigo 3º da Lei 6.194/74, os danos pessoais 

cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares. Com efeito, a própria Lei 6.194/74 fixa como 

suficiente para a demonstração do dano o relatório médico atestando a 

lesão permanente, o que nos autos encontra-se devidamente 

comprovado. Ademais, caberia à seguradora o ônus da prova quanto ao 

fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora, nos 

termos do inc. II, do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não 

ocorreu nos autos. Assim, demonstrado o dano pessoal apto a ensejar a 

indenização, é mister aferir o valor devido, o qual deve ser analisado em 

conformidade com o disposto na tabela constante no Anexo da Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.945/09. Tendo o acidente 

ocorrido após a entrada em vigor da Lei n.º 11.945/09, deve a indenização 

ser proporcional ao grau de invalidez sofrido. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE - 

INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RELEVÂNCIA 

E URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - 

PRECEDENTES DO STF - GRAU DA INVALIDEZ – TABELA DA LEI N. 

11.945/09 – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. A seguradora é parte legítima para figurar no polo 

passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do consórcio 

responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos 

causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a indenização 

do seguro obrigatório. A análise dos requisitos de relevância e urgência 

para a edição de Medidas Provisórias não é da competência do Poder 

Judiciário, sendo sua apreciação discricionariedade do Poder Executivo. 

Apenas em situações excepcionais compete ao Poder Judiciário este 

exame, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. A Lei 

n. 11.945/2009 deve ser aplicada ao caso quando o acidente ocorreu 

após a sua entrada em vigor. Deve ser utilizada a tabela da Lei n. 

11.945/09 para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização”. (TJMT - Ap, 101690/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/11/2013, 

Data da publicação no DJE 22/11/2013). Na audiência conciliatória 

designada por este juízo (ID 8785392), o autor foi submetido à perícia que 

constatou a ocorrência da lesão alegada, consoante laudo pericial 

acostado ao ID 8785392 - Pág.3. Cabe ressaltar que a indenização deve 

ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, consoante 

entendimento do C. STJ, que inclusive já o sumulou: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez" (Súmula 474 do STJ). Por fim, 

impende registrar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, a correção monetária incide desde a data do acidente 

e os juros de mora a contar da citação (STJ; REsp 875876/PR, data do 

julgamento 10/05/2011). Aplicando-se o decidido tem-se que a parte 

autora faz jus ao seguinte valor com relação ao membro afetado: 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 25%, 

correspondente à indenização de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão 

inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito do requerente, para o fim de 

condenar a requerida o pagamento do seguro obrigatório no valor acima 

mencionado (R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), incidindo juros legais (de 1% ao mês) A PARTIR DA 

CITAÇÃO (SÚMULA 426, STJ) e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso (Súmula 580, STJ). Nos termos do artigo 85 do CPC/2015, 

CONDENO a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que ora 

estabeleço em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e ao 

pagamento das custas processuais. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem 

a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, outrossim, que após o trânsito em 

julgado, com a devida certificação, caso haja posterior pedido de 

cumprimento de sentença devidamente instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do 
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CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e alterações 

necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a sentença, 

mediante o pagamento do débito, acrescido de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 

523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O 

devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto 

no artigo 525 do CPC/15. Caso haja pagamento do valor devido por meio 

de depósito judicial, desde já DEFIRO o seu levantamento em favor do 

demandante, mediante alvará, devendo ser observada a eventual 

necessidade de procuração com poderes para receber e dar quitação 

pelo peticionário. Às providências. RONDONÓPOLIS, 17 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000157-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PARMEZIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002491-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004066-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO JOSE ALVES FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO ID. 13256117, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003647-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANNE DE OLIVEIRA OAB - TO5131 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003647-67.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa do patrono constituído para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos o comprovante de recolhimento custas processuais e taxas 

judiciárias, vez que a guia e o comprovante de pagamento anexados no Id. 

9308079, pertencem ao processe em tramite na 4ª Vara Cível desta 

Comarca, sob o código nº. 1005148-90.2017.8.11.0003. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004500-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLAN IMPERMEABILIZACAO LTDA (RÉU)

MARCOS ANTONIO MENOTTI (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004500-47.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro, apenas, o 

pedido de busca do atual endereço dos requeridos Implan 

Impermeabilização Ltda (CNPJ nº 06.135.822/0001-66) e Marcos Antônio 

Menotti (CPF nº 007.241.751-05), com a utilização dos Sistemas 

disponíveis a este juízo para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e 

Infojud. Vindo as informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 

05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO BARBIERI (EXECUTADO)

SANDRA BARBIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000501-52.2017.8.11.0003. Vistos etc. Cumprida a 

determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta bancária da 

executada Sandra Barbieri, no importe de R$ 23,87 (vinte e três reais e 

oitenta e sete centavos). Portanto, vê-se que o quantum bloqueado é 

totalmente irrisório, pois representa quantia inferior à executada, não 

satisfazendo nem as despesas dispendida com as custas processuais. 

Destarte, com base no artigo 836, do CPC e observando os princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud. Intime o credor para 

promover o regular andamento do feito, indicando outros bens passíveis 

de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002308-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVEN RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002308-10.2017.8.11.0003. Vistos etc. I - A tentativa de 

penhora online restou infrutífera. Assim, intime a parte credora para 

promover o regular andamento do feito, indicando outros bens passíveis 

de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias. II – 

Intime. Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003591-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. N. V. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

MARCIA MARQUES VILELA OAB - 805.882.041-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003591-34.2018.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 

de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000727-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR SIPRIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000727-23.2018.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, observa-se que o banco autor foi intimado a efetuar o 

recolhimento das custas processuais (Id. 11888908), no entanto não 

juntou aos autos o comprovante de recolhimento. Entretanto, após 

consulta no site do e. TJMT, constatou-se que houve o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária em 07.02.2018. Assim, intime o 

requerente para trazer os referidos comprovantes de recolhimento acima 

mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis – MT, 17 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003667-58.2018.8.11.0003

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:

Valdirene Afonso Do Amaral (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1003667-58.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 17 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009106-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEDRO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUDIR RODRIGUES MESQUITA (RÉU)

GOIANAO PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009106-84.2017.8.11.0003 Vistos etc. Mantenho a 

decisão já proferida nos autos pelos seus próprios fundamentos, devendo 

a parte procurar os meios próprios para modificá-la. Intime o requerente, 

na pessoa de seu patrono constituído, para promover o recolhimento das 

custas/taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 

do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003561-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003561-96.2018.8.11.0003 Vistos etc. LAVORO 

AGROCOMERCIAL S/A, devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO MONITÓRIA em face de FIAGRIL LTDA, também qualificada no 

processo, visando receber débito resultante de títulos sem força 

executiva. Juntou os títulos (Id. 13187637) e requer a citação da requerida 

para pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche 

os requisitos legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos 

trazidos aos autos são títulos que não possui força executiva, emitidos 

pelo réu. O débito restou inequivocamente demonstrado. Os títulos não 

possuem as características de um título de crédito hábil para instruir o 

pedido de execução. É o que esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª 

edição, RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do NCPC, afirma que para 

ajuizar a ação monitória, é necessário que a parte possua nova escrita da 

obrigação, sem eficácia de título executivo. Obviamente, quem tem título 

executivo judicial não teria o menor interesse de valer-se de uma ação 

monitória para chegar ao mesmo tipo de título. Diante do exposto, defiro o 

pedido do autor. Expeça mandado monitório cientificando o requerido para 

pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo 

oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, 

para discussão da dívida. O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). 

Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor pleiteia quantia superior 

à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando o demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme 

determina o § 2º, do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, 

intime-o o autor para responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . P.I. 
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Rondonópolis – MT, 17 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003616-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003616-47.2018.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

detidamente os autos observa-se que a demandante comprova ter mais de 

60 (sessenta) anos de idade, conforme se vê do documento à fls. 18. 

Assim, deverá a Srª. Gestora providenciar as alterações necessárias de 

acordo com a CNGCGJ/MT e a prioridade na tramitação processual ante ao 

que estabelece a Legislação Vigente. A autora requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que a 

demandante traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do 

imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Intime-a ainda, para que no mesmo prazo alhures concedido, informe o 

CEP do endereço da requerida, cumprindo assim as determinações 

constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, do CPC). 

Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004459-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA NICACIO DE MORAES MINARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815791 Nr: 1478-95.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GONCALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 815791

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: André Gonçalves da Silva

Vistos etc.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra ANDRÉ 

GONÇALVES DA SILVA, também qualificado no processo, objetivando a 

busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial.

 Na sequência, o requerente pleiteia pela desistência da ação (fls. 41), 

com sua consequente extinção sem resolução de mérito, bem como, a 

baixa da restrição junto ao Sistema Renajud.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Observa-se dos autos, que a citação do demandado não foi realizada. 

Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia anuência da 

parte ex adversa, eis que não citado para integrar a lide.

Ex positis, deixo de resolver o mérito da demanda, e homologo o pedido de 

desistência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais. Sem 

verba honorária vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. 

Revogo a liminar deferida à fls. 23. Determino por fim, a baixa junto ao 

Sistema Renajud, constante à fls. 24. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789498 Nr: 10035-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.P. MARTINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102

 Intime a executada para pagamento do débito no valor de R$ 25.340,97 

(vinte e cinco mil trezentos e quarenta e reais e noventa e sete centavos) 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723370 Nr: 4363-87.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA MATOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:2071/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS 

ANTUNES - OAB:13376/MT

 INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para ciência da informação do Juízo 

Deprecado da comarca de Matinhos-PR de que foi designado o dia 

25.06.2018 às 16h30 para realizaçã de audiência pra oitiva da testemunha 

Wilson Pinheiro de Freitas. CP distribuída sob o n. 

0001718-27.2018.8.16.0116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 760139 Nr: 13409-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE APARECIDA FABIANO, EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI

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

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 INITMAÇÃO DOS CREDORES PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO SOBRE 

AS PETIÇÕES DE FLS. 146 E 150/151, NO PRAZO LEGAL, REQUERENDO 

O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 48279 Nr: 3705-59.1996.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR CONTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO CICERO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Código nº 48279

Vistos etc.

O credor comparece aos autos e requer a adjudicação do bem imóvel – 

uma gleba de terras pastais e lavradias, com área de 275,00 hectares, 

denominada Fazenda São João, matriculada sob nº 7663, do CRI de 

Poxoréo/MT, – avaliada em R$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e 

quinhentos reais). [fls. 267 e 292]

Vê-se, à fls. 400/406, que a última atualização do débito e da avaliação 

data de 01/07/2015, razão pela qual determino a remessa dos autos à 

contadoria do Juízo para a devida atualização.

Lado outro, o caput, do art. 876, do CPC, estabelece que:

“Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da 

avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados."

 Por outro lado, o simples fato da gleba penhorada possuir valor superior 

ao do débito exequendo não inibe a possibilidade de adjudicação.

Ora, justamente pra isso se presta o § 4º, do artigo 876, do CPC, que 

regula justamente a hipótese em que o valor do bem adjudicado extrapola 

o débito executado, senão vejamos:

"Art. 876. (...)

§ 4º. Se o valor do crédito for:

I – inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de 

imediato a diferença, que ficará à disposição do executado; "

Dessa forma, atualizado o débito e avaliação, determino que a adjudicante 

cumpra as disposições contidas no § 4º, do artigo 876, alhures transcrito, 

no prazo de 10 (dez) dias da sua intimação.

Após, voltem-me conclusos para homologação.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 416758 Nr: 12418-03.2008.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ PEZZARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 Código nº 416758

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que houve determinação 

do Juízo para vinculação de valores depositados nos autos código nº 

51488 para este processo (código nº 416758).

À fls. 242, o Departamento de Depósitos Judiciais noticia o não 

atendimento da solicitação, haja vista a insuficiência de dados fornecidos.

Ora, foi determinada a vinculação dos valores de R$ 19.228,35 (dezenove 

mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) e de R$ 

15.588,25 (quinze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos), respectivamente, conforme decisões à fls. 219 e 236.

A conta vinculada ao processo código nº 51488 é àquela cujo extrato 

encontra-se à fls. 221/223. Além do mais, os rendimentos devem ocorrer a 

partir de 01/09/2016, data da última atualização de cálculo, conforme se vê 

à fls. 227/231.

Dessa forma, determino que a srª Gestora providencie, incontinenti, as 

informações necessárias para a vinculação dos valores, na forma alhures 

mencionada, dos autos código nº 51488 para estes autos, código 416758.

Após, defiro o levantamento dos referidos valores a favor da exequente, 

devendo ela ser intimada para fornecer os dados bancários para tal 

mister.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707230 Nr: 1992-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO SOARES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA, 

MICROBOARD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8, SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - OAB:21019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 Código nº 707230

Vistos etc.

Da análise do caderno processual, observa-se que houve depósito 

voluntário da devedora no montante de R$ 35.012,47 (trinta e cinco mil, 

doze reais e quarenta e sete centavos), conforme se vê à fls. 360/36.

À fls. 395, foi expedido alvará, a favor do credor, para levantamento da 

quantia de R$ 29.668,13 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e oito 

reais e treze centavos).

O cálculo à fls. 423/428, apresentou uma diferencia de R$ 5.171,31 (cinco 

mil, cento e setenta e um reais e trinta e um centavos), a favor da 

executada, vez que depositou a quantia de R$ 35.012,47 (trinta e cinco 

mil, doze reais e quarenta e sete centavos) e seu débito era no montante 

de R$ 29.841,16 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e 

dezesseis centavos).

Dessa forma, considerando o credor efetuou levantamento, tão-somente, 

da quantia de R$ 29.668,13 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e oito 

reais e treze centavos), não há que se falar na sua intimação para 

devolução do pago a maior.

Destarte, determino o levantamento, a favor da RN COMÉRCIO VAREJISTA 

S/A, do saldo credor total existente na conta judicial vinculada a estes 

autos, devendo referida conta ser zerada (fls. 394).

Intime-a para fornecer os dados bancários necessários para a expedição 

do competente alvará judicial.

Após, remeta os autos ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis - MT, 10 de maio de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449569 Nr: 4748-06.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507

 Código Processo nº 449569

Vistos etc.

 Defiro o pedido à fls. 110, para a pesquisa por meio do sistema InfoJud, 

apenas quanto à declaração de bens dos últimos 03 (três) anos do 

executado.

 Vindo aos autos a informação, arquive em pasta própria, certificando-se.

Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731263 Nr: 11703-82.2013.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABELA GOMES RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO LIVRE ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA, JONAS VEICULOS LTDA, JONAS ALBRECHT DOPKE, JOÃO PAULO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT, FABIANO PENALVA VERDOLIN - OAB:11066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILAN GOLBERG - OAB:OAB/RJ 

100.643

 Código Processo nº 731263

Vistos etc.

 I - Expeça Carta Precatória para a Comarca de Luiz Eduardo 

Magalhães/BA, com prazo de 30 (trinta) dias, para realização da citação 

do requerido Jonas Veículos Ltda, no seguinte endereço: “Rua João 

Edvino Floss, nº. 161, Apto. 101, Bairro JK, na cidade de Luiz Eduardo 

Magalhães/BA, CEP: 47.850-000” (fls. 166).

II – Defiro o pedido constante no item “b” á fls. 179, para busca do atual 

endereço do requerido João Paulo Rodrigues, com a utilização do sistema 

InfoJud.

 III - Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao requerente para 

manifestação.

 IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723504 Nr: 4496-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E 

LIMPEZA URBANA LTDA ME (CENTROESTE RESIDUOS LTDA EPP)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR JARDIM-ME ( POLIEREVEST ), CRISTINA DE 

MELO HAMANA DA SILVA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Processo nº 723504.

Vistos etc.

I - A tentativa de penhora online nas contas bancárias em nome da 

devedora Cristina de Melo Hamana da Silva, restou infrutífera. Assim, 

intime a parte credora para promover o regular andamento do feito, 

indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime a executada W.R. Jardim ME para cumprir os termos da decisão 

à fls. 123, observando o endereço declinado à fls. 142.

III – Expeça o necessário. Intime. Cumpra

Rondonópolis-MT, 14 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 444867 Nr: 50-54.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAYTON VILELA GUIMARAES, GLAYTON 

VILELA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 444867.

Vistos etc.

Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

bancária do executado, no importe total de R$ 14,28 (catorze reais e vinte 

e oito centavos).

 Portanto, vê-se que o quantum bloqueado é totalmente irrisório, pois 

representa quantia inferior à executada, não satisfazendo nem as 

despesas dispendida com as custas processuais.

 Destarte, com base no artigo 836, do CPC e observando os princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, indicando 

outros bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, bem como se 

possui interesse nos veículos descritos à fls. 157, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 43311 Nr: 1241-14.1986.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA SANTOS BATISTA CARMO, LILLIS 

FERNANDA BATISTA, HERBERT DOS SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - 

OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO - 

OAB:3504-A

 Código nº 43311

Vistos etc.

Considerando a gravidade dos fatos narrados pelos exequentes à fls. 

1670/1673, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento 

integral da ordem judicial.

Determino que, no prazo alhures concedido, o executado remova todos os 

semoventes que encontram-se na área adjudicada, bem como, não crie 

embaraços para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de incorrer 

nas sanções penais e cíveis cabíveis à espécie.

Havendo decurso de prazo, expeça mandado de constatação para 

certificar-se que a ordem emanada deste Juízo restou cabalmente 

cumprida.

 Zele a srª Gestora pelo cumprimento do prazo aqui concedido; havendo 

embaraços certifique o necessário e imediatamente conclusos.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778062 Nr: 5440-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIENY LEANDRO RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 .Código nº 778062.

Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada no 

importe de R$ 1.204,73 (um mil, duzentos e quatro reais e setenta e 

setenta e três centavos). Determino a liberação do valor que ultrapassou o 

crédito (art. 854, §1º, do CPC).

II - Intime a devedora e o exequente, na pessoa de seus patronos 

constituídos, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos valores, 

no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 854, §§2º, 

3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 16 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732909 Nr: 13009-86.2013.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ELIAS ESTEVÃO, GLIDY MIGUEL 

WANOVICH ESTEVAO, ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

VIVIANE ELIAS ESTEVAO, LIDIA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:7313 OAB/MS, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:OAB/MS/12819, HELDER LUIZ DE CAMPOS SOARES - 

OAB:5661/MS, MARIA ELISABETE BRIGO CARREIRA - OAB:248896

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO 

MAGALHAES FERRARI, para devolução dos autos nº 

13009-86.2013.811.0003, Protocolo 732909, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805753 Nr: 16607-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATALIEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 16607-77.2015.811.0003, 

Protocolo 805753, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821158 Nr: 3279-46.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO DE CASTRO 

SILVEIRA, para devolução dos autos nº 3279-46.2016.811.0003, Protocolo 

821158, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432312 Nr: 976-69.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINTON LINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO 

GONÇALVES RAPOSO, para devolução dos autos nº 

976-69.2010.811.0003, Protocolo 432312, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776301 Nr: 4748-64.2015.811.0003

 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: EUNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE MATOS, RITA LILIAN 

RIBEIRO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUNICE DE SOUZA, 

para devolução dos autos nº 4748-64.2015.811.0003, Protocolo 776301, 

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.: 778062 Nr: 5440-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIENY LEANDRO RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 .Código nº 778062.

Vistos etc.

I - Ante a inércia da parte executada, homologo o cálculo à fls. 92/93 e, 

defiro o pedido para a realização da penhora on line, nas contas 

bancárias da devedora, com utilização do convênio BancenJud, até o 

valor do débito indicado no cálculo à fls. 100.

II – Tendo em vista que não houve o recolhimento das custas processuais 

à fls. 79/80, providencie a Sr.ª Gestora os atos necessários para o 

apontamento do crédito no cartório de protesto de títulos desta Comarca.

III - Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708588 Nr: 3451-27.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA COSTA LIMA, EVALDO JOSÉ DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 708588.

Vistos etc.

Considerando o lapso temporal desde a última tentativa de constrição 

online (2017 - fls. 170) e, em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, 

defiro o pedido para a realização da penhora on line, nas contas 

bancárias dos devedores, com utilização do convênio BancenJud, até o 

valor do débito indicado no cálculo à fls. 201.

Porventura reste infrutífera a tentativa, ou os valores bloqueados não 

satisfação a integralidade do débito, deverá a credor promover o regular 

andamento do feito indicando bens passíveis de penhora para a garantia 

da dívida, bem como informar se possui interesse nos veículos 

constritados pelo Sistema RenaJud à fls. 143, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 03 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 444867 Nr: 50-54.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAYTON VILELA GUIMARAES, GLAYTON 
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VILELA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 444867

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 150 e 151, para realização de 

penhora on line nas contas dos executados com a utilização do Sistema 

BacenJud, devendo ser observado o valor constante à fls. 152, bem como 

para a realização da pesquisa com utilização do sistema RenaJud, sendo 

efetivado o bloqueio de transferência dos veículos por ventura existentes 

em nome dos devedores.

Vindo aos autos as informações, dê-se vista ao credor para 

manifestação.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723504 Nr: 4496-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E 

LIMPEZA URBANA LTDA ME (CENTROESTE RESIDUOS LTDA EPP)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR JARDIM-ME ( POLIEREVEST ), CRISTINA DE 

MELO HAMANA DA SILVA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido para intimação da primeira devedora no endereço 

informado à fls. 142.

Ademais, apesar de devidamente intimada (fls. 126-v) para efetuar o 

pagamento do valor do débito, a segunda executada permaneceu inerte.

Assim, em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para 

a realização da penhora on line, nas contas bancárias da devedora 

Cristina de Melo Hamana da Silva ME, sob o CNPJ nº 00.384.804/0001-31, 

com utilização do convênio BancenJud, até o valor do débito no importe de 

R$ 19.947,71 (fls. 143).

Expeça - se o necessário. Intime. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732024 Nr: 12305-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES MOTA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 732024.

Vistos etc.

Apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento do valor do 

débito, a executada permaneceu inerte (fls. 87).

Assim, em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para 

a realização da penhora on line, nas contas bancárias da devedora, sob o 

CPF nº 695.759.831-49, com utilização do convênio BancenJud, até o 

valor do débito indicado no cálculo à fls. 92.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 03 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 703818 Nr: 11795-31.2011.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. MOHAMED CHARANEK ME (CONVENIÊNCIA 

CENTRAL), FIRAS MOHAMED CHARANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 703818

Vistos etc.

 Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 178/180, para realização de 

penhora on line nas contas dos executados com a utilização do Sistema 

Bacenjud, devendo ser observado o valor constante à fls. 181.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732024 Nr: 12305-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES MOTA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 732024.

Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados nas contas bancárias em nome da executada o no 

importe de R$ 294,38 (duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito 

centavos).

II - Tendo em vista que a devedora não possui advogado constituído, 

intime-a, pessoalmente via ARMP, bem como a exequente, na pessoa de 

seu patrono constituído, via DJE, para manifestarem acerca da 

indisponibilidade dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos 

artigos 841, §2º e 854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 703818 Nr: 11795-31.2011.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. MOHAMED CHARANEK ME (CONVENIÊNCIA 

CENTRAL), FIRAS MOHAMED CHARANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Processo nº 703818.

Vistos etc.

I - A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime a parte 

credora para promover o regular andamento do feito, indicando outros 

bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 14 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800150 Nr: 14448-64.2015.811.0003

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

 PARTE AUTORA: LINCE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA, MARCOS 

ROBERTO DIAS, JULIANA AGUIAR PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLICK CERTIFICADORA DIGITAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Processo nº 800150.

Vistos etc.

I - A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime a parte 

credora para promover o regular andamento do feito, indicando outros 

bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 14 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 702801 Nr: 10779-42.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JORGE DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Processo nº 702801.

Vistos etc.

I - A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime a parte 

credora para promover o regular andamento do feito, indicando outros 

bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 14 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755530 Nr: 10605-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RODRIGUES COSTA 

- OAB:21529/GO, FREDERICO RODRIGUES SANTANA - OAB:39498/GO

 Código nº. 755530

Vistos etc.

 Observa-se dos autos, que o representante do Ministério Público e a 

requerida transacionaram e pleiteiam ao Juízo a homologação do pacto 

(fls. 850/852). Assim, homologo o acordo noticiado nos autos para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte 

integrante desta decisão.

Por ora, deixo de determinar a expedição de ofício para a averbação dos 

imóveis dados em garantia, conforme requerido no item 1.2 (fls. 850/851), 

vez que não constam nos autos as matrículas correspondentes aos 

referidos bens, porém a indisponibilidade destes permanecem hígidas até 

que a irregularidade alhures apontada, seja sanada.

Determino a intimação do patrono da requerida, via DJE, para que no prazo 

de 10 (dez) dias, traga aos autos as matrículas dos imóveis informados no 

item 1.2, como garantia da dívida.

 Havendo decurso do prazo alhures concedido, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos.

 Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 16 de maio de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 60468 Nr: 8830-71.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA VICENTINI, LINDOMAR SANTOS DE 

CARVALHO, MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDIÁRIO

3º VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

Rua Barão do Rio Branco, n.º 2.299, Jardim Guanabara, Rondonópolis/MT

Telefone: (66) 3410-6100

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO

 Processo: N.º 8830-71.1997.811.0003 – Código: 60468

Tipo de Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente(S): Banco do Brasil S/A..

Executado(A)(S): Vanilda Vicentini; Lindomar Santos de Carvalho e 

Multiagro Comércio e Representações Ltda.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilão o(s) bem(ns) de propriedade de na seguinte 

forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 23/05/2.018, às 13:00 horas, por preço não inferior 

ao da avalição da atualização de fls. 258.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 23/05/2.018, às 14:00 horas, para venda a quem 

mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal valor 

inferior a 50% (cinquenta) por cento do valor de avaliação devidamente 

atualizado, cuja o lance se contemplado, deverá ser depositado numa 

única parcela e de imediato pelo arrematante por meio eletrônico ou 

deposito judicial (art. 892 do CPC).

LOCAL: Átrio do Fórum desta Comarca, sito na Rua Rio Branco, n.º 2.299, 

Bairro Jardim Guanabara, em Rondonópolis/MT, CEP.: 78710-100 – Fone: 

(66) 3410-6100 e através do site www.brbid.com

BEM(NS): Um apartamento n.º 31, situado no 3º pavimento do Edifício 

Residencial Concordia, edificado sob o lote n.º 14, da Quadra n.º 21, do 

loteamento denominado Vila Aurora, zona urbana desta cidade, contendo 

sala de estar-jantar, cozinha, área de serviço, despensa, varanda, hall 

três dormitório e três sanitário, dentro dos limites e confrontações 

cosntantes da matrícula n.º 38.693 do CRI local.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 259.868,07 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, 

Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Sete Centavos), em 06 de abril de 

2.017.

*O valor da avaliação poderá ser corrigido até a data do leilão.

DEPOSITÁRIO: Não informado.

ÔNUS: R.2/38.693 – Hipoteca de 1º Grau – 50% do Imovel à FMC do Brasil 

Industria e Comércio Ltda; R. 4/38.693 – Hipoteca de 2ª Grau – Banco do 

Brasil S/A.; R. 5/38.693 – Penhora – auto de Execução n.º 220/97 – 2ª 

Vara Cível – Banco do Brasil S/A., - Valor R$ 20.961,39; R. 6/38.693 – 

Penhora – autos n.º 1382/199 – Ação de Execução Fiscal – Valor R$ 

56.442,85

DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 2.239.971,19 (Dois Milhões Duzentos e Trinta 

e Nove Mil, Novecentos e Setenta e um Reais e Dezenove Centavos), em 

06 de abril de 2.017.

LEILOEIROS: Sra. Luciane Rosa Costa – JUSCEMAT 030/2.015 – Rua 

Alameda das Rosas, n.º 22, Bairo Colina Verde, em Rondonópolis/MT – 

Fone: (66) 99937-53-15.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão do leiloeiro será 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação, a ser pago pelo arrematante, nos 

termos do item 6.7.51, da CNGC/MT.

FORMA DE PAGAMENTO: Na primeira data e horário indicada, o(s) bem(s) 

poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não 

havendo licitantes ou ofertas nessas condições na primeira data e horário 

, os bem(s) será(ão) submetido na segunda data e horários e poderá(ão) 

ser adquiridos pelo preço mínimo de 70% (setenta)por cento do valor 

atualizado da avaliação de fls. 258. O pagamento deverá(ão) efetivado 

imediatamente pelo arrematante, preferencialmente, em parcela única (art. 

892, do CPC). Será admitida, em casos excepcionais, a aquisição do bem 

em parcelas, desde que a entrada seja de, no mínimo 30% do valor 
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proposto e o restante do preço deverá ser pago em até 06 (seis) parcelas 

mensais, atualizadas pelo INPC, garantido por hipoteca sobre o próprio 

imóvel. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida 

com as parcelas vincendas. O inadimplemento reiterado das parcelas, a 

critério do juiz, poderá ensejar a resolução da alienação, ficando a parcela 

inicial (30% do valor da alienação) retido nos autos em favor da execução 

como penalidade imposta, voltando a incidir sobre o imóvel nova alienação 

por iniciativa particular. OBS.: Lances à vista, sempre terão preferência, 

bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 

continuidade da disputa.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICA: Quem 

pretender arrematar ditos bens, poderá comparecer no local no dia e na 

hora mencionado no presente edital, ou ofertar lances pela Internet 

através do site www.brbid.com, devendo, para tanto, os interessados 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24 horas antes do 

leilão presencial, confirmarem os lances e recolherem a quantia 

respectiva, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que 

os arrematantes deverão depositar à disposição do Juízo o valor da 

arrematação, via depósito Judicial, imediatamente à arrematação.

Rondonópolis/MT, aos 08 de maio de 2.018.

Luciane Rosa Costa

Jucemat n.º 30/2015

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 452157 Nr: 7336-83.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIAS, ELISMAR SILVA NASCIMENTO, JOSE 

MARIA BARBOSA, OTAVIANO FRANCISCO LEONCIO, FRANCISCO JOSE 

VIEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS BRASIL LTDA - PASSAGENS E 

TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 452157.

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vê-se à fls. 143/149 e 150/162, as manifestações 

apresentadas pela Receita Federal, informando que houve o perdimento 

do veículo SCANIA/K112 T33 S, BRANCA, Ano de fabricação 1988, Placa 

GPZ-3722, Chassi 9BSKT6X2BJ3457104, Renavam nº. 00246975393, em 

seu favor, bem como, que o referido bem já fora destinado para a 

incorporação do patrimônio público da Prefeitura Municipal de 

Belmontes/SC.

 Desta forma, ante a apresentação da documentação à fls. 143/149 e 

150/162, comprovando que houve o perdimento do referido veículo em 

favor da União, determino a imediata baixa do referido veículo pelo sistema 

Renajud.

Após, intime os exequentes, na pessoa do seu patrono regularmente 

constituído, via DJE, para promoverem o regular andamento do processo 

no prazo legal.

 Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800150 Nr: 14448-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA, MARCOS 

ROBERTO DIAS, JULIANA AGUIAR PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLICK CERTIFICADORA DIGITAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 800150

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 119, para realização de 

penhora on line nas contas dos executados com a utilização do Sistema 

BacenJud, devendo ser observado o valor constante à fls. 120.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 702801 Nr: 10779-42.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JORGE DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 702801

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 115, para realização de 

penhora on line nas contas da executada com a utilização do Sistema 

BacenJud, devendo ser observado o valor constante à fls. 116.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002881-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DE ARAGAO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002881-14.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (PLACA NUA6940), 

objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o 

§9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e apreensão, o 

devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, a devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 17 de maio de 
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2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] §9º 

- Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso 

à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. [2] § 1º - 

cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002872-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TENORIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002872-52.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa AJC7172) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e apreensão, o 

devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 17 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] §9º 

- Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso 

à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. [2] § 1º - 

cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003527-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR FERREIRA GRACIOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003527-24.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia autorização para consignação do valor atualizado de R$ 2.345,81 

(dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos) em 

favor da requerida e a consequente outorga da tutela antecipada para 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que 

restou acordado com a requerida, que o pagamento da fatura do cartão de 

crédito referente ao mês de agosto/2017 seria parcelado. No entanto, ao 

tentar efetuar o pagamento da primeira parcela, foi informada que o valor 

total da fatura não havia sido parcelado. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Analisando a documentação 

carreada aos autos, observa-se que a autora não juntou no feito o extrato 

atualizado da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção de 

crédito, tendo juntado tão somente uma “carta de aviso de débito” (Id. 

13169407), o que não comprova a restrição de seu nome junto ao 

SCPC/SERASA; não juntou o aduzido acordo no valor total de R$ 2.345,81 

(dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos) divido 

em 11 (onze) parcelas; ainda, a autora não demonstrou que nesse lapso 

temporal, promoveu diligências visando o pagamento da dívida, e que 

houve a recusa da quitação do débito pela requerida. Por tal razão, nesta 

fase processual, não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ex positis, na ausência dos requisitos necessários para 

a concessão da tutela antecipada, indefiro o pedido. No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo.Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista 

estarem presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a 

inicial, comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003516-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LUCAS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003516-92.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela antecipada visando obter a suspensão dos 

efeitos da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O 

artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de outorga da 

antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame o demandante 

alega não ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou 

serviços junto à empresa ré, ainda assim, teve seu nome negativado 

perante os órgãos de proteção ao crédito a mando da empresa requerida, 

por um suposto débito de R$ 285,14 (duzentos e oitenta e cinco reais), 

conforme Id. 13161028. Nas ações declaratórias negativas, em que a 

parte autora alega a existência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da 

realização do negócio que deu ensejo à dívida, uma vez que é totalmente 

impossível ao demandante fazer prova de fato negativo. O ônus da prova 

do fato constitutivo in casu não pode ser atribuído ao autor, já que a causa 

de pedir é justamente não haver o fato constitutivo. Assim, nas 

declaratórias negativas, ao réu é que se incumbe provar a existência da 

relação jurídica. Nesse Sentido: INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES. ALEGA A RECLAMANTE QUE SEU NOME RESTOU 

INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE 

DÉBITO INDEVIDO, VEZ QUE JAMAIS CONTRATOU OS SERVIÇOS DA 

RECLAMADA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA A FIM SUSPENDER A 

INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE JUNTO AO SCPC. (...) É 

EVIDENTE A REPERCUSSÃO NEGATIVA GERADA PELA INSCRIÇÃO 

INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE TAL FATO ACARRETA EFEITOS 

PREJUDICIAIS EM DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA CIVIL, NÃO SÓ 

LIMITANDO IMEDIATAMENTE A OBTENÇÃO DE CRÉDITO, MAS 

ATENTANDO CONTRA O PATRIMÔNIO IDEAL FORMADO PELA IMAGEM 

IDÔNEA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. PEDIDO DE 

MINORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ESCORREITO, 

UMA VEZ QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER PUNITIVO DO INSTITUTO. 

(...). UNÂNIME. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001601-22.2015.8.16.0090/0 

- Ibiporã - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 06.11.2015) Ante as 

ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, e 

de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do 

mérito da questão. Determino seja oficiado aos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da negativação do 

nome do autor de seus bancos de dados referente ao título descrito na 

inicial, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente 

demanda. Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao quantum de R$ 5.000,00 

(cinco) mil reais). De outro turno, tendo em vista que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará 

na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003606-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA FLAVIA LEITE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO)

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003606-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Aduz, que 

em virtude disso, foi impedida de retirar uma motocicleta em Consórcio, o 

que lhe ocasionou grande constrangimento, motivo pelo qual pleiteia 

indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, 

concedo a tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados 

referente ao título descrito na inicial, no valor de R$ 653,63 (seiscentos e 

cinquenta e três reais e sessenta e três centavos), contrato nº 36282904, 

até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente demanda. 

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500, 00 

(quinhentos reais), limitando-se ao quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado 

detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 

2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das 

audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos 

atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este 

juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 
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audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e o documento que instrui a inicial, comprova a hipossuficiência. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001233-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001233-96.2018.8.11.0003 Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT Autor: Lucas de Souza Santos Ré: Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. LUCAS DE SOUZA 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também 

qualificada no processo. O autor ingressou com a presente ação, 

pleiteando o recebimento da indenização do seguro DPVAT, em razão das 

lesões sofridas no acidente automobilístico descrito na exordial. Requer a 

procedência do pedido inicial. Juntou documentos. Intimado para emendar 

a inicial, no tocante à juntada do pedido administrativo, o demandante não 

cumpriu o comando judicial, quedando-se inerte (Id. 11939029). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. O requerente apesar 

de intimado, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, para 

emendar a inicial, instruindo-a com cópia do prévio pedido administrativo 

de cobrança do Seguro DVAT formulado perante a seguradora, não 

cumpriu tal desiderato. Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I e VI, do 

Código de Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. 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. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III - o 

autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições 

dos arts. 106 e 321. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - 

indeferir a petição inicial; (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de 

interesse processual;” Muito embora esta magistrada, em processos 

anteriores da mesma natureza, tenha se posicionado acerca da 

desnecessidade do pedido administrativo para o ingresso da Ação de 

Cobrança do Seguro DPVAT, vê-se que há decisão em sentido contrário, 

proveniente de julgamento de Recurso Extraordinário repetitivo, com 

repercussão geral. Neste caso, há que se adotar os entendimentos 

emanados pelo STF e STJ, até mesmo porque, essa é a direção dada pelo 

CPC em seu art. 927, onde determina que os juízes observarão 

(obrigatoriamente), os precedentes judiciais, que dentre outros, estão 

elencados os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivo. Com as inovações advindas com a vigência do Novo 

Código de Processo Civil, está a formação de precedentes judiciais, com o 

fito de uniformizar as decisões. Daniel Amorim Assumpção Neves, ensina 

o que são os precedentes: “Precedente é qualquer julgamento que venha 

a ser utilizado como fundamento de um outro julgamento que venha a ser 

posteriormente proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional 

se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar sua 

decisão, empregando-a como base de tal julgamento, a decisão 

anteriomente prolatada será considerada um precedente. (…) Como se 

pode notar, o precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão 

específica que venha a ser utilizada como fundamento do decidir em 

outros processos. (..) Isso não significa exigir-se a identidade dos fatos 

presentes nos precedentes, mas uma proximidade suficiente para ensejar 

a mesma solução jurídica.” Nesse sentido, o STF em julgamento de 

Recurso Especial repetitivo nº 631.240-MG, com repercussão geral, firmou 

o “Tema 350 - Prévio requerimento administrativo como condição para o 

acesso ao Judiciário”, decidindo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado.(…) 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

(…)” Em razão do precendente firmado no Acórdão supra, seus 

fundamentos tem sido utilizado por analogia nos julgamento dos Recursos 

Extraordinários repetitivos que versam acerca do pedido administrativo 

para recebimento do Seguro DPVAT: “Esta Corte já firmou entendimento no 

sentido de que o estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejarem a necessidade de manifestação judiciária do 

Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o 

qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, 

consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, 

Sessão do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido 

julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” (RE 839353 / MA - Rel. Min. Luiz Fux)”. Assim, 

não tendo o autor ingressado com pedido prévio diretamente a 

seguradora, inexiste pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não havendo, portanto, interesse de agir porque não houve 

lide ou direito violado a justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ressai 

que ante a existência do precedente judicial, os Tribunais Pátrios vem 

decidindo uniformemente sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DE DPVAT. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAR O 

PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 631.240/MG. I- 

E necessário à autora que demonstre ter feito o prévio requerimento nas 

vias administrativas, para o recebimento do seguro DPVAT. II- 

Posicionamento adotado pela Suprema Corte em sede de Repercussão 

Geral no RE nº 631.240/MG. III- Ausente o interesse de agir, logo correto é 

o indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AC 

04226362620158090006, Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julg. 

07.02.2017, publ. 17.02.2017).” “PROCESSO CIVIL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – cobrança de indenização securitária – CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – A 

controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, 

para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de benefício 

previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG, com repercussão 

geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no dia 03 de setembro de 

2014 – Essa decisão se aplica aos casos de cobrança de seguro DPVAT, 

respeitada a regra de transição mencionada no julgado, que determinou 

que, para as ações ajuizadas até 03 de setembro de 2014, sem prévio 

requerimento administrativo, caso a ré apresente contestação discutindo o 

mérito, está caracterizado o interesse de agir ante a resistência à 

pretensão. Para as ações ajuizadas após essa data, há necessidade de 
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comprovação de requerimento administrativo prévio – Nesse caso, 

contudo, considerando que esta ação foi ajuizada no dia 10 de dezembro 

de 2015, de rigor, a extinção do processo por falta de interesse de agir, 

uma vez que a autora não comprovou a existência de requerimento 

administrativo prévio, fato esse sequer mencionado na inicial – Recurso 

desprovido. (TJSP, APL 10070009520158260038, Relator: Carlos Von 

Adamek, 34ª Câmara de Direito Privado, jul e publ. 18.04.2017)”. Ainda, 

sobre o tema este e. TJMT também tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574 / 

SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 151547/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário.” 

(TJMT – Ap 112386/2014, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, j. em 04/02/2015, DJE 10/02/2015). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 267, I, C/C ART. 282, II, C/C ART. 284, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C/C ART. 295, I, DO CPC - DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR 

EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/8/2011, DJe 08/8/2011). 

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário.” (TJMT - Ap 64729/2014, Des. Adilson 

Polegato de Freitas, PrimeiraCâmara Cível, j. em 07/10/2014, DJE 

16/10/2014). Desse modo, tendo sido outorgado prazo para emendar a 

inicial, comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT e, diante da inércia da parte autora, que não o fez no prazo 

estabelecido, esta deve suportar o ônus do não cumprimento do ato 

processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 

I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 17 de maIo de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000318-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000318-47.2018.8.11.0003 Vistos etc. ARNALDO 

GONÇALVES DE ARAÚJO devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de SÃO 

FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA também qualificada no 

processo. No decorrer do processo, o autor informa que o procedimento 

cirúrgico já foi realizado em 24/03/2018, requerendo a desistência da 

ação. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A 

hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, 

tendo em vista que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex 

positis, homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Isento de custas processuais, vez que é beneficiário da justiça 

gratuita. Deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, 

em face da angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 17 de maio de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000487-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE LIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000490-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A DE SOUZA MATOS OLIVEIRA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000610-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA RUEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004558-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004558-50.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: HELIO CAVALCANTI 

GARCIA NETO Vistos e examinados. Diante da informação de 

descumprimento do acordo entabulado entre as partes (Id. 10027097), 

intime-se a parte executada para que pague o saldo remanescente ou se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora online. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000748-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR SIRILO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001017-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARIA CAPPOANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA RAYENE FLORENTINO (REQUERIDO)

LEONEL DE MACEDO SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001699-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO BESSI DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE OAB - MT17742/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005798-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARANEK PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JAMIL SALEH CHARANEK (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal providenciar a 

averbação do termo de penhora.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006175-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA MONTRESOR LOGISTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006175-11.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: TRANSPORTADORA 

MONTRESOR LOGISTICA LTDA - EPP Vistos e examinados. Deixo de 

analisar o pedido de baixa de restrição via sistema RENAJUD, contida no 

veículo NIY5543, pois em consulta ao sistema verifiquei que não existe 

nenhuma pendência no veículo a ser levantada, conforme tela em anexo. 

Retirar Restrições Nenhum processo encontrado para a pesquisa. Dados 

do Processo (*) Campos Obrigatórios, exceto quando for informado o 

número do Processo (**) Critérios de pesquisa Selecione (1 ou mais) Ramo 

da Justiça * JUSTICA ESTADUAL Tribunal * TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município * RONDONOPOLIS Órgão Judiciário * 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL Magistrado ** Nº Ofício da 

Inserção da Restrição ** Período de ** ui-buttonAté ui-button Nro do 

Processo ** Placa ** NIY5543 Pesquisar Usuário ** PesquisarLimpar Sobre 

o resultado, manifeste-se a parte autora, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010374-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS AMORIM OAB - SP216762 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010374-76.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ANTONIO MIGUEL 

WEBER DOS SANTOS, EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS Vistos 

e examinados. Cuida-se de pedido formulado pelo exequente para que 

seja deferido o arresto dos ativos financeiros junto às contas da parte 

devedora, em razão da sua não localização para citação (Id. 12343573). 

Com efeito, o art. 830 do Código de Processo Civil autoriza o arresto de 

bens do devedor, sem a prévia citação, nos casos em que o oficial de 

justiça não encontrar o executado. Contudo, a medida somente se mostra 

viável quando demonstrado, minimamente, a impossibilidade de se 

encontrar o devedor. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ARRESTO PRÉVIO. Conquanto 

possível, o procedimento de bloqueio via Bacen-Jud para fins de 

efetivação do arresto previsto no art. 830 do Código de Processo Civil 

pressupõe o esgotamento das diligências disponíveis ao exequente para 

fins de localização do executado. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069769057, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 01/09/2016)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - 

BACEN-JUD - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - 

INOCORRÊNCIA. Somente admite-se o prévio arresto online de numerários 

da conta bancária do executado, com fulcro no artigo 830, do CPC (artigo 

653, do CPC/73), quando demonstrado que o exequente diligenciou para 

localizar o executado. V.V.: Na conformidade do disposto no artigo 830 do 

atual Código de Processo Civil, o arresto, nos autos da execução por 

quantia certa, deve ser efetivado quando o devedor não é encontrado 

para ser citado. 2. Em execução por quantia certa, não sendo encontrado 

o devedor, permite-se a efetivação do arresto através de expedição de 

ofício à autoridade supervisora do sistema financeiro, na forma autorizada 

pelo artigo 854 do Código de Processo Civil. (TJ-MG-AI: 

10000170087787001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de 

Julgamento: 20/06/2017, Câmaras Cíveis/15ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 28/06/2017)”. Ademais, a aplicação da regra do artigo 830 do 

Código de Processo Civil requer a observância dos requisitos objetivos 

fixados pela lei processual e ser ato a ser realizado por oficial de justiça, 
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se possível, e com algum indício de prova nos autos da ocultação do 

devedor. No caso, verifico que houve apenas 02 (duas) tentativas de 

citação, na qual a empresa dos correios informou que os destinatários 

encontravam-se ausentes, ou seja, podem ser encontrados no endereço 

declinado, mas não estavam presentes no momento da diligência (Id. 

12201913, 12201965, 12861352, 12861415). Logo, ausente prova de que 

tenha a parte credora realizada todas às providências que estavam ao 

seu alcance para localização da devedora, bem como ausente qualquer 

indício de ocultação por parte do executado, há de ser considerado 

precoce o pedido formulado pela parte exequente. Destarte, observo que 

não se esgotou a possibilidade de ser localizada a parte devedora e, isso 

impede o arresto online, conforme entendimento jurisprudencial majoritário. 

Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto online. Intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008298-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SCALEZ (EMBARGANTE)

MARCELO SCALEZ (EMBARGANTE)

ANDREA APARECIDA DOS SANTOS SCALEZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003171-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003171-29.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 96.552,46; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

REQUERIDO: JOAO PEREIRA DA COSTA RONDONÓPOLIS, 14 de maio de 

2018. Vistos e examinados. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela de urgência e não cabe, no momento, a fixação de aluguel 

provisório, na medida em que o contrato vigente não se expirou. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

03 de Julho de 2018, às 09:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003248-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DARTORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WBR AUTO SERVICE LTDA - ME (RÉU)

WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003248-38.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 12.879,11; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: EUCLIDES DARTORA Parte Ré: RÉU: 

WBR AUTO SERVICE LTDA - ME, WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA 

Vistos e examinados. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela de 

urgência e não cabe, no momento, a fixação de aluguel provisório, na 

medida em que o contrato vigente não se expirou. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 03 de Julho de 

2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 
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estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003343-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL MENEGUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARINDO DE CARVALHO BARROS (REQUERIDO)

MARIA GLORIA DE CARVALHO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003343-68.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DEVANIL 

MENEGUINI Parte Ré: REQUERIDO: MARIA GLORIA DE CARVALHO 

BARROS, CLARINDO DE CARVALHO BARROS Vistos e examinados. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela de urgência e não cabe, no 

momento, a fixação de aluguel provisório, na medida em que o contrato 

vigente não se expirou. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 03 de Julho de 2018, às 10:00 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Defiro o pedido de justiça gratuíta. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004959-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR INOCENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002596-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002596-21.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 15.989,66; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: EDSON ESTEVAO REY MOLINA Parte Ré: RÉU: A DAS DORES 

RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME Vistos e examinados. Determino a 

intimação do autor para que, no prazo legal e sob pena de indeferimento, 

regularize o protocolo da ação, enviando arquivos de PDF que sejam 

compatíveis com o sistema PJE, dado que os documentos inseridos pelo 

mesmo não podem ser visualizados. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 12 de abril de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005849-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA RODRIGUES PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR OAB - MT22128/A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002428-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER FRAN RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Tendo em conta o alerta, emitido pelo sistema, de 

que não há guia de custas pagas vinculada a este processo, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, 

regularize a pendência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002507-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI NUNES BARBOSA (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Tendo em conta o alerta, emitido pelo sistema, de 

que não há guia de custas pagas vinculada a este processo, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, 

regularize a pendência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010027-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA (AUTOR)

JOSE DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 256 de 385



Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT0012919A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003377-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU URBANISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003377-77.2017.8.11.0003 REQUERENTE: GIVALDO 

FERREIRA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEY SILVA 

CAVALCANTE - MT21663/O REQUERIDO: BRDU URBANISMO S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005934-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA GUSMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005934-37.2017.8.11.0003 AUTOR: GILSON DA SILVA 

GUSMAO Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Advogado do(a) 

RÉU: FERNANDO CESAR ZANDONADI - MT0005736A DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003171-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 257 de 385



BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003171-29.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 96.552,46; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

REQUERIDO: JOAO PEREIRA DA COSTA Vistos e examinados. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 03 de Julho de 

2018, às 09:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006008-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFREU SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006008-91.2017.8.11.0003 AUTOR: AFREU SOARES 

DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Advogado do(a) 

RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-A DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006877-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN MORENO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006877-54.2017.8.11.0003 AUTOR: ALAN MORENO 

LIMA Advogado do(a) AUTOR: DIEGO CARVALHO ALVES - MT19750/O 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do 

Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 
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anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003404-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER APARECIDO NEVES GROSSI (EMBARGANTE)

GROSSI & SOUZA GROSSI LTDA - ME (EMBARGANTE)

JAQUELINE DE SOUZA GROSSI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003404-26.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: GROSSI & SOUZA GROSSI LTDA - ME, ALEXANDER 

APARECIDO NEVES GROSSI, JAQUELINE DE SOUZA GROSSI 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e examinados. 

Primeiramente, proceda-se à associação do presente feito aos autos 

principais (nº 1001834-39.2017). Certifique-se a tempestividade dos 

embargos à execução. Após, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 16 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003337-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CECILIA LANGE BARBOSA (EXECUTADO)

MARLI CECILIA LANGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003337-61.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: MARLI CECILIA LANGE, AMANDA CECILIA LANGE 

BARBOSA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. RONDONÓPOLIS, 16 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005344-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SILVA DE SOUZA (AUTOR)

VALDINEIA MIRANDA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALVES DE SOUZA (RÉU)

AMADO DA SILVA CARLOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES OAB - MT15616/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005344-94.2016.8.11.0003 AUTOR: JOSE CARLOS 

SILVA DE SOUZA, VALDINEIA MIRANDA ROCHA Advogado do(a) AUTOR: 

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - MT0012452S Advogado do(a) AUTOR: 

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - MT0012452S RÉU: AMADO DA SILVA 

CARLOS, CARLOS ALVES DE SOUZA Advogado do(a) RÉU: Advogado 

do(a) RÉU: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - MT15616/O DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 
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de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003339-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CECILIA LANGE BARBOSA (EXECUTADO)

MARLI CECILIA LANGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003339-31.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: MARLI CECILIA LANGE, AMANDA CECILIA LANGE 

BARBOSA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. RONDONÓPOLIS, 16 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008811-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UGO RODRIGUES DURE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O (ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (RÉU)

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO)

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008811-47.2017.8.11.0003 AUTOR: UGO RODRIGUES 

DURE Advogados do(a) AUTOR: FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR - 

MT11843-O, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

MT0013047A, LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - MT23357/O RÉU: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, WMB COMERCIO 

ELETRONICO LTDA Advogado do(a) RÉU: MARCELO NEUMANN 

MOREIRAS PESSOA - RJ0110501A Advogado do(a) RÉU: ANDRE DE 

ALMEIDA RODRIGUES - MG74489 DECISÃO Vistos e examinados. Diante 

do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos 

artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744310 Nr: 4552-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, JULIANA FALCI MENDES - OAB:223768/SP, MARCIA 

MARIA DA SILVA - OAB:128938, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MS12178-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762445 Nr: 14700-04.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 780353 Nr: 6351-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR CAMARGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANTANA DA SILVA - 

OAB:19.987/MT, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 787428 Nr: 9178-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Q. DE SOUZA, ANA LUCIA BARBOSA, 

ROBERTO QUEIROZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 434499 Nr: 3165-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA, MARCIO 

HISTER, IVONE HULLER HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, 

BENO HISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA V. BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, EDUARDO DA SILVA BRONZE - 

OAB:12250/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 INTIMAÇÃO do patrono dos embargantes para no prazo legal apresentar 

suas contrarrazões aos embargos de declaração interposto pelo 

embargado às fls.504/506.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795775 Nr: 12712-11.2015.811.0003

 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: ESTACIONE PARKING SERVIÇOS DE 

ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CAROLINE XAVIER PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 Vistos e examinados.

Ante a certidão do Oficial De Justiça acosta aos autos à fl.94, onde 

informou que não foi possível proceder a intimação da Requerida, Sr. 

Adriana, vez que a mesma esta em viagem e manifestação da Requerente 

de fl.97, requerendo redesiganção da audiência.

REDESIGNO à AUIDÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 25 

de JULHO de 2018 às 15h.

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.: 379804 Nr: 8082-24.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTIANO GRAEBIN - 

OAB:42855/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 324903 Nr: 9134-60.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMIRIO DA CUNHA RIBEIRO, VALDEMAR 

JOSÉ GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:MT/ 

7387 - B

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 742357 Nr: 3512-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N W FERREIRA DE FARIAS - EPP (OPERARIO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES DE VASCONCELOS E CIA LTDA, 

ADILSON NUNES DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fundamento ao art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 350994 Nr: 6092-32.2005.811.0003

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DÉCIO FERREIRA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:MT/10.430

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 853411 Nr: 878-40.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELGSON FALCO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENQ ELETROELETRONICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418899 Nr: 1282-72.2009.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAUNA AGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORNELIO ADRIANO SANDERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802065 Nr: 15203-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Indefiro o pedido de arquivamento provisório do feito, uma vez que não 

existe previsão legal para tal requerimento e concedo ao autor o prazo de 

30 dias para as providências necessárias, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 379545 Nr: 7859-71.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTAFORT COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, HÉLIO ANTONIO DALFORNO, JOSE MATIAS 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Considerando-se a informação de que as partes compuseram 

amigavelmente, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10(dez) 

dias, trazer a minuta do acordo, para posterior extinção do feito.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 409898 Nr: 5832-47.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DA SILVA CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GOMES DA ROCHA - 

OAB:12478/OAB-MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILZA CONCEIÇÃO DA SILVA 

- OAB:6517/MS, GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - OAB:MT/8611, 

LUIZ ANTONIO MIRANDA MELLO - OAB:4363-A, PAULA LUANA 

SAGGIN FACIONI DE LIMA - OAB:21748/O

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra. PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA, OAB/MT 

21.748, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos 

que se encontram com carga desde o dia 03/08/2017, SOB PENA de 

busca e apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM 

COMO expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 890184 Nr: 1775-34.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELI FELICIANO SPRENGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNNIROYAL QUIMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ AI9DAR ALVES - 

OAB:23010-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO DE JESUS PINTO - 

OAB:131776-SP

 Vistos e examinados.

Designo audiência para o dia 28 de junho de 2018, às 15h00min.

 Intime-se. COMUNICANDO-SE ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 886461 Nr: 390-51.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLESLAU HARENZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE CAVALCANTE DE ALMEIDA, ALVARO 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ARACY CAVALCANTE MOREIRA DE 

SOUZA, LUZIA IZABEL CAVALCANTE E SILVA, MARIA LUCIA 

CAVALCANTE DA SILVA, ANTONIO CARLOS CAVALCANTE, SIGEFREDO 

CAVALCANTE FILHO, ROSALINA CAVALCANTE FIGUEIREDO, KATIA 

MARIA DE OLIVEIRA, HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA, LACY CAVALCANTE 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MOREIRA DE 

SOUZA - OAB:4248/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes de que foram designadas os dias 

12/06/2018, a partir das 09:00 horas e 12/06/2018, a partir das 13:00 

horas, para a realização da 1ª e 2ª praças/leilões dos bens penhorados. O 

leilão/praça será realizado no auditório “Cobertura Eventos”, situado na 

Av. Fernando Correa da Costa nº 1.915, 3º andar, sala 09, Edifício 

Cobertura, Vila Birigui e via eletrônica, por meio da plataforma de leilões: 

www.mlleiloes.com.br, que será transmitido ao vivo e os lances em tempo 

real.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 843916 Nr: 9663-25.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRHISTOPHER BARRY WARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880/SP, MICHEL CARLOS MARIZ TEIXEIRA - 

OAB:225310/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 875988 Nr: 8833-25.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCY RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLIVEIROS RIBEIRO DA SILVA, 

EMI NUNES DA SILVA, PAULO SERGIO DA SILVA, FABIO MARCELO DA 

SILVA, MARCO AURÉLIO DA SILVA, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, 

EMILENE MARCIA DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 262 de 385



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da autora para no prazo legal fornecer cópia da 

inicial de fls. 05/13, para acompanhar a carta de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 441153 Nr: 9822-75.2010.811.0003

 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: ISRAEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANTONIO CARAMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14913, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - 

OAB:15015-B/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 700129 Nr: 8100-69.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, WILLIAN JOSE DE ARAUJO - OAB:MT/3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751068 Nr: 8331-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA, MILHONORTE - 

COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR65216

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781436 Nr: 6754-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOMAR CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803085 Nr: 15628-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REBOUÇAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO 

JÚNIOR - OAB:4259 OAB/RN

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 817658 Nr: 2097-25.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:17.420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 717871 Nr: 13316-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE ALMEIDA ALVES - ME, RENATO 

DE ALMEIDA ALVES

 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: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 776502 Nr: 4857-78.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS DOS REIS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS, 

JOSÉ CARLOS DE MATOS, RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO, WEVERTON 

WURZIUS, ADAM WURZIUS, EVELYN WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação do(s) requerido(s) de fls. 

236/239.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 760551 Nr: 13649-55.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, 
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BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, PAULO EDUARDO 

PRADO - OAB:16940/A

 INTIMAÇÃO do patrono do Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, 

denunciado a lide, para no prazo legal apresentar as suas contrarrazões 

aos embargos de declaração interposto pelo embargado de fls. 249/251.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 890184 Nr: 1775-34.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELI FELICIANO SPRENGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNNIROYAL QUIMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ AI9DAR ALVES - 

OAB:23010-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO DE JESUS PINTO - 

OAB:131776-SP

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES acerca da audiência de 

instrução designada pelo Juízo a ser realizada no dia 28/06/2018, às 

15h00, CABENDO AO ADVOGADO INTERESSADO INFORMAR OU INTIMAR 

A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA, nos termos do artigo 455 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 859156 Nr: 2925-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE MAGGI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SUL PARANA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, RANGEL PIGATTO DE GOES - OAB:OAB/PR 

45.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ROBERTO 

MAGALHÃES BATISTA - OAB:18.885/PR, JOSÉ ELI SALAMACHA - 

OAB:PR/ 10.244, MANOEL GUILHERME DA SILVA - OAB:31.949/GO, 

PATRÍCIA ALVES CORREIA IMAGUIRE - OAB:53.627/PR

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES acerca da audiência de 

instrução designada pelo Juízo a ser realizada no dia 19/07/2018, às 

15h00, CABENDO AO ADVOGADO INTERESSADO INFORMAR OU INTIMAR 

A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA, nos termos do artigo 455 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426925 Nr: 9091-16.2009.811.0003

 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: JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, MASSA 

FALIDA DE RODOMAIS TRANSPORTES LTDA, SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, BANCO DO BRASIL 

S.A, ITAVAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS., BRAZ CESCONETTO, 

LUIS AMERICO LOPES, ELZA ROSA WARMLING, TRANSPORTES SANTA 

CLARA LTDA, VALDEVINO MARÇAL DA SILVEIRA, LORENY GIOMBELLI 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da 4ª Vara Cível, J.M. CESCONETTO -ME, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, BANCO BRADESCO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A, BANCO ITAU LEASING S/A, MUNDI LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - OAB:21669/O, 

ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:MT/6218, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, IGOR MACIEL ANTUNES - OAB:74.420 

OAB/MG, JEAN CARLOS NERI - OAB:OAB/PR 27.064, JOSÉ EDGARD DA 

CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE PADILHA SILVA - 

OAB:16.930 MT, ARIOSMAR NERIS - OAB:69933, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JULIANA FALCI 

MENDES - OAB:223768/SP, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A, 

Rosane Santos da Silva - OAB:17087/O-MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 Intimação das partes acerca da penhora no rosto dos autos, no valor de 

R$ 94.250,71, de processo oriundo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de 

Rondonópolis-MT, em fls. 4639/4640.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001054-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FERREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

HERMINIO FERREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

EDIMAR FERREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001054-36.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: REINALDO FERREIRA DOS ANJOS, EDIMAR FERREIRA DOS 

ANJOS, HERMINIO FERREIRA DOS ANJOS Vistos e examinados. Defiro o 

pedido de busca dos endereços dos executados Edimar Ferreira dos 

Anjos e Herminio Ferreira dos Anjos, nos sistemas Bacenjud e Infojud, 

conforme extrato em anexo. Defiro ainda o pedido para, na hipótese de 

serem encontrados valores em nome de Reinaldo Ferreira dos Anjos, 

determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio 

até a quantia indicada. Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência 

dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade. Após, 

intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal. Sendo negativa a diligência, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Transcorrido o prazo 

in albis, certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002789-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PRIMO DA SILVA (EXECUTADO)

J P DA SILVA REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002789-07.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: J P DA SILVA 

REPRESENTACOES - ME, JOSE PRIMO DA SILVA Vistos e examinados. 

Defiro o pedido de id:12223192, providencie-se a busca de veículos em 

nome da executada, via sistema RENAJUD. Com os resultados, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo legal. Inserir Restrição Veicular 

A pesquisa não retornou resultados. Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou 

mais campos) Placa Chassi CPF/CNPJ Mostrar somente veículos sem 

restrição RENAJUD 17407745153 PesquisarLimpar Inserir Restrição 
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Veicular A pesquisa não retornou resultados. Pesquisa de Veículos 

(Informe 1 ou mais campos) Placa Chassi CPF/CNPJ Mostrar somente 

veículos sem restrição RENAJUD 12269100000105 PesquisarLimpar 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003103-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSIMAR FERREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003103-50.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

EXECUTADO: GILSIMAR FERREIRA DE FREITAS Vistos e examinados. 

Considerando que na petição de ID13187139, o exequente informa que o 

débito da presente ação foi integralmente quitado pelo executado, assim 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinta com resolução de mérito 

a presente ação execução. Providencie-se a baixa de eventuais 

restrições. Intime-se a todos. Publique-se. Arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010313-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CURI MUSSY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO CURI MUSSY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010313-21.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 13022115. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000156-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TOBIAS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA VILLAS BOAS GONCALVES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000156-86.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 6654484. 2. Oficie-se na forma requerida pelo inventariante e, com a 

resposta, intime-se a parte requerente para que requeira o que de direito, 

no prazo legal. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003201-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LURCINEI HUGEN DE LIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO LOUREIRO DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

Processo n.º 1003201-64.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa e a qualificação dos herdeiros, sob pena de 

indeferimento (artigo 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004171-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA COSTA XAVIER (REQUERENTE)

LUZIA ROSA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Joice Souza Ribeiro (REQUERIDO)

 

É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação 

processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do 

processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito nos casos de indeferimento da 

inicial. 5. Ademais, o art. 330, do Código de Ritos, prescreve as hipóteses 

que a petição inicial será indeferida, vejamos: Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2o Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. (grifo nosso). 

6. Assim, do minudente volver dos autos, nota-se que não foi cumprida a 

determinação de ID: 8728270, razão pela qual aplico ao caso o disposto no 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferindo a 

petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito. 7. Sobre o 

tema anoto o seguinte julgado: EMENTA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO APENSADOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. ART. 485, I, DO CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA 

TORNADA SEM EFEITO. 1. A lei processual civil é clara no sentido de que, 

uma vez determinada a emenda à inicial, a fim de suprir quaisquer defeitos 

ou irregularidades, não cumprindo a parte autora a diligência, será o caso 

de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 485, inciso I, do CPC/2015. 2. Contudo, se os autos dos 

embargos à execução são apensados à execução, todos os documentos 

necessários à instrução dos embargos estão reunidos, donde a 

desnecessidade de emenda à inicial. 3. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF 

20150110691217 0019942-24.2015.8.07.0001, Relatora Ana Cantarino, 

Data do julgamento:15.09.2016, Data de Publicação no DJE: 23.09.2016 ). 

[Grifamos] 8. Assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso I, do Codex de Processo Civil. 9. Sem condenação em custas, eis 

que incabíveis à espécie. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 
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autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003232-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GIMENES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BATISTA DE SOUZA OAB - MT0014102A (ADVOGADO)

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAI MARCOS CONSTANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SILVA BAVARESCO OAB - MT19957/O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1003232-21.2017.811.0003 Vistos etc. 1. LUCIANA GIMENES 

RODRIGUES CONSTANTINO e JAI MARCOS CONSTANTINO, (qualificadas 

nos autos), opuseram recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida nos autos, alegando a existência de erro material. 2. 

Vieram-me os autos conclusos. Passo ao exame das razões suscitadas 

pela embargante. 3. De proêmio, é de se ressaltar que é imperioso o 

conhecimento do recurso sub examine, vez que presentes os requisitos 

de admissibilidade. 4. Frente à alegação de erro material, entendo que esta 

merece prosperar. 5. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço e 

dou-lhe provimento, reconhecendo o erro material apontada pela parte 

embargante, e, per consequentiam, retifico a sentença proferida nos 

autos, item 6, que passará a ter a seguinte redação: 6. Estando os 

requerentes em comum acordo e diante da regularidade das cláusulas 

avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado no ID: 

12247748 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. 

Permanecem inalterados os demais itens da sentença que deverá ser 

regularmente cumprida. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002441-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. D. O. (REQUERIDO)

 

É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação 

processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do 

processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito nos casos de indeferimento da 

inicial. 5. Ademais, o art. 330, do Código de Ritos, prescreve as hipóteses 

que a petição inicial será indeferida, vejamos: Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2o Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. (grifo nosso). 

6. Assim, do minudente volver dos autos, nota-se que não foi cumprida a 

determinação de ID: 6651744, razão pela qual aplico ao caso o disposto no 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferindo a 

petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito. 7. Sobre o 

tema anoto o seguinte julgado: EMENTA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO APENSADOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. ART. 485, I, DO CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA 

TORNADA SEM EFEITO. 1. A lei processual civil é clara no sentido de que, 

uma vez determinada a emenda à inicial, a fim de suprir quaisquer defeitos 

ou irregularidades, não cumprindo a parte autora a diligência, será o caso 

de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 485, inciso I, do CPC/2015. 2. Contudo, se os autos dos 

embargos à execução são apensados à execução, todos os documentos 

necessários à instrução dos embargos estão reunidos, donde a 

desnecessidade de emenda à inicial. 3. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF 

20150110691217 0019942-24.2015.8.07.0001, Relatora Ana Cantarino, 

Data do julgamento:15.09.2016, Data de Publicação no DJE: 23.09.2016 ). 

[Grifamos] 8. Assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso I, do Codex de Processo Civil. 9. Sem condenação em custas, eis 

que incabíveis à espécie. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 894705 Nr: 3404-43.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI DA SILVA SCHAEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO SCHAEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO SILVIO ZANETTI NETO - 

OAB:OAB/RS 107147, PABLO JUAREZ VIEIRA CZYZESKI - OAB:OAB/RS 

79.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Solicito manifestação sobre a certidão de oficial de justiça da carta 

precatória 894705, oriundo dos autos principais 016/1.17.0002790-3 

(CNJ:. 0004799-89.2017.8.21.0016, em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 894823 Nr: 3451-17.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELA CATELLANI RUICCI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 e art. 393 da 

CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça., no prazo 

de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 801438 Nr: 14945-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS, MVM, NDPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O, EDSON CORREA DA SILVA - OAB:22655/O, 

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 19.897, VANDIR 

APOLINARIO FILHO - OAB:6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 14945-78.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro pedido de fl. 61, tendo em vista que no processo sincrético, não 

há que se falar em nova citação, eis que o cumprimento de sentença é 

apenas uma fase processual e esse procedimento se pauta no princípio 

da celeridade, economia processual e na simplicidade da forma.

2. A propósito, este também é o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

“PROCESSO SINCRÉTICO. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. 

EFICÁCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EMPRESA POR 

SEU PROCURADOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. Tratando-se de 

cumprimento de sentença (execução de título executivo judicial), diante do 
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atual sincretismo processual, encontra-se superada a noção de existência 

de um processo autônomo de execução trabalhista. A eficácia da citação 

do devedor na fase de conhecimento da ação trabalhista abrange todas 

as subsequentes fases processuais, sendo certo que a mera intimação 

da empresa por seu advogado (art. 652, § 4º, do CPC) do cumprimento da 

sentença é o quanto basta para o prosseguimento dos atos executórios. 

Incontroverso que a executada está plenamente integrada à lide, havendo 

ciência de sua parte quanto a sua condição de devedora que pode ter o 

patrimônio alcançado pelos atos executórios, não há que se falar em 

nulidade da intimação para cumprimento da sentença feita por intimação 

postal ou por publicação em nome dos advogados”.(TRT-3 - AP: 

01363201010503006 0001363-43.2010.5.03.0105, Relator: Convocada 

Martha Halfeld F. de Mendonca Schmidt, Setima Turma, Data de 

Publicação: 19/09/2014,18/09/2014. DEJT/TRT3/Cad.Jud. Página 179. 

Boletim: Não.) (grifei)

3. Assim, abra-se vista dos autos à parte autora para indicar bens do 

devedor à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério 

Público.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 797478 Nr: 13285-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDMC, JKMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13285-49.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforado por K.G.M.C., 

representado por sua genitora, Sr.ª Jhessyca Karolina Moraes Mata em 

face de KELISTON HENRIQUE DA COSTA (qualificados nos autos).

2. Requereu a parte autora extinção do feito sem resolução de mérito à fl. 

43.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo então 

possível à requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

7. Em razão da presente extinção, revogo a decisão de fl. 39, que 

decretou a prisão civil do executado, devendo ser recolhido o mandado de 

prisão expedido à fl. 40.

 8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 432599 Nr: 1264-17.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHGS, CGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12529-74.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Analisando os autos com vagar, nota-se que o executado apresentou 

justificativa às fls. 185/186, aportando aos autos o documento de fl. 186, 

verso.

 2. Nota-se que o executado apresentou justificativa aduzindo em suas 

razões que não possui condições de arcar com o valor fixado a título de 

pensão alimentícia, eis que sua condição financeira atual é deveras baixa, 

contudo, suas alegações não afastam sua obrigação alimentar, mormente 

porque o fato de estar passando por dificuldades financeiras não obsta o 

prosseguimento da executio, não sendo cabível aqui a discussão do 

binômio da necessidade/possibilidade, razão pela qual rejeito as alegações 

apresentadas pelo executado. Sobre o tema anoto os seguintes arestos:

“DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE CIVIL - 

PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. A maioridade 

civil da exequente não retira a executividade da pensão alimentícia a que 

tinha direito quando menor, uma vez que a exoneração não é automática. 

(TJ/MG - AI: 10024112755830001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de 

Julgamento: 27/03/2014. 4ª Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSA 

DÍVIDA ALIMENTAR. DESCABIMENTO. Caso em que a justificativa do 

alimentante não se presta para extinguir a execução dos alimentos, tendo 

em vista que a sua impossibilidade de pagamento à época, não tem o 

condão de afastar a dívida. NEGARAM PROVIMENTO.” (TJ/RS - Apelação 

Cível n.º 70049479454. Oitava Câmara Cível. Rel. Rui Portanova. DJ: 

09/08/2012 – grifamos)

 “EXECUÇÃO. ALIMENTOS. Alegação de desemprego. Justificativa 

rejeitada. Decisão mantida. Revisão que deve ser pleiteada na via própria. 

Recurso desprovido.” (TJ/SP – Agravo de Instrumento n.º 

3543164120108260000. 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Teixeira Leite. 

DJ: 16/12/2010)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECRETO 

PRISIONAL REVESTIDO DE LEGALIDADE - JUSTIFICATIVA DE 

INCAPACIDADE FINANCEIRA REJEITADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS QUE 

CONFIGURA VIA INADEQUADA PARA SE DISCUTIR O BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS E 

JUSTIFICATIVAS QUE DEVE SER REALIZADO NA AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ/PR – Agravo de Instrumento n.º 

0640841-5. 12ª Câmara Cível. Rel. Antonio Loyola Vieira. DJ: 24/11/2010 – 

grifamos)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO DO ART. 557, §1º, DO 

CPC . HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 733 

DO CPC. JUSTIFICATIVA DO EXECUTADO REJEITADA. PRISÃO CIVIL. 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO 

ALIMENTAR E ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA QUE 

NÃO ELIDEM O DECRETO DE PRISÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

CONFORME O ENTENDIMENTO DOMINANTE DA CORTE. POSSIBILIDADE DE 

JULGAMENTO POR ATO SINGULAR DO RELATOR. Mantém-se a decisão 

monocrática que denegou a ordem postulada em habeas corpus impetrado 

contra ordem de prisão civil de devedor de alimentos, porquanto em 

conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal. AGRAVO 

DESPROVIDO.” (TJ/RS – Agravo Regimental n.º 70034213868, Sétima 

Câmara Cível, Relator: José Conrado de Souza Júnior, Julgado em 

13/01/2010)

3. Ademais, em razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia 

devida à parte exequente, decreto a prisão civil do executado Jonathan 

Junio Santos (qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do 

Código de Ritos, por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. 

Saliente-se ao executado que o cumprimento da pena não o exime do 
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pagamento das prestações vencidas e vincendas, devendo ser expedido 

o competente mandado de prisão.

4. No mais, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, sem prejuízo da determinação supra, determino que se 

expeça certidão judicial que comprova a dívida exequenda para que a 

parte exequente proceda com o protesto na forma postulada, com 

espeque no art. 517, do CPC.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001197-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001197-54.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 12865278. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002582-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA PINHEIRO LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MIRANDA AYALA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002582-37.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil). 2. Dispõe o art. 528, CPC, in verbis: 

“No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a 

requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.” “§3º Se o executado não pagar ou se a 

justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” 3. Como o adimplemento da obrigação 

alimentar se relaciona diretamente com a sobrevivência do alimentando, a 

Carta Mater prevê em seu art. 5º, inciso LXVII, que: “não haverá prisão 

civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 

inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.” 4. O Código 

Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos quando quem 

os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho 

à própria mantença, e aquele, de quem se reclamem, pode fornecê-los, 

sem desfalque do necessário ao seu sustento. 5. A espécie amolda-se à 

jurisprudência firmada nos tribunais pátrios, no sentido de que: “É cabível 

a prisão civil do alimentante inadimplente em ação de execução contra ele 

proposta, quando se visa ao recebimento das últimas três parcelas 

devidas a título de pensão alimentícia, mais as que se vencerem no curso 

do processo. Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ªT. – Minª. Nancy Andrighi) 

“O entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que a prisão 

por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três últimas 

parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre: No caso de 

prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ-4ª Turma, HC 14.841 – SC, rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109) “A prisão civil 

decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo 

fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando. 

Assim, a custódia determinada em execução de prestação alimentícia 

pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito patrimonial 

que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 13.736-0, 

6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132). 6. Na esteira 

desse entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça alterou a 

Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

vencerem no curso do processo.” 7. Intime-se a parte executada para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual seja, R$ 

858.60 (oitocentos e cinquenta e oito reais, e sessenta centavos), nos 

termos do art. 528, CPC. 8. Conste no mandado de intimação que, se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º 

do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil. 9. Expeça-se o necessário. 10. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 11. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001803-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PHANMELLA CAROLINA FERREIRA COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HITLER LUIS BRANDAO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001803-82.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, 

nota-se que o cumprimento da sentença que fixa a obrigação de pagar 

alimentos é regido pelo art. 528, do Digesto Processual Civil, sendo que o 

§8º do mencionado dispositivo autoriza que o exequente opte pela adoção 

do rito previsto no art. 523, do Código de Ritos, in verbis: “Art. 523. No 

caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no 

caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 

1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 3. O Código Civil, em 

seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos quando quem os 

pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho à 

própria mantença, e aquele, de quem se reclamem, pode fornecê-los, sem 

desfalque do necessário ao seu sustento. 4. Intime-se o devedor para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob 

pena da incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% 

sobre o valor do débito, bem como, persistindo a inadimplência, de lhe 

serem penhorados bens suficientes para quitação da obrigação alimentar 

(art. 523, §3º c.c. 528, §8º, do Código de Processo Civil). 5. Transcorrido 

o prazo para pagamento voluntário, sem necessidade de nova intimação, 

poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua 

impugnação, nos termos do art. 525, do Digesto Processual Civil. 6. Para a 

hipótese de pagamento pela parte executada, antes da intimação, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o valor quitado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, ex vi do disposto no art. 526, do Código de 

Ritos. 7. Abra-se vista ao Ministério Público. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1001528-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TOBIAS SOBRINHO (REQUERENTE)
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RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA VILLAS BOAS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001528-70.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 12549618, para que seja oficiado à Caixa Econômica Federal a fim de 

que informe ao juízo acerca da existência de saldo de FGTS/PIS/PASEP em 

favor da de cujus, no prazo de 30 (trinta) dias. 2. Com a resposta do ofício 

supramencionado, abra-se vista dos autos à parte autora para que se 

manifeste, no prazo legal. 3. Após, conclusos para deliberação acerca 

dos demais pedidos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 11 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005649-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005649-78.2016.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando detidamente os autos, nota-se que houve um lapso quando do 

lançamento da sentença nestes autos, pelo que retifico seu dispositivo, 

item n.º 8, que passará a ter a seguinte redação: 8. Pelo exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, defiro o pedido veiculado na 

exordial, para determinar que se expeça alvará judicial em favor da parte 

requerente (qualificada nos autos), autorizando-a a proceder ao 

levantamento de todo e qualquer valor existente junto à Caixa Econômica 

Federal, a título de FGTS, PIS/PASEP e valores em conta corrente ou 

poupança, existente em favor de Maria Sirlei da Silva Oliveira, falecida, 

qualificada nos autos, devendo prestar contas ao juízo no prazo de 20 

(vinte) dias. 2. Assim, com a referida alteração, cumpra-se a sentença tal 

qual prolatada. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 11 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000633-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DOURADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO PINHEIRO JOTA OAB - MT0014553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE CARVALHO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000633-46.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 12625997, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 3 

(três) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo 

da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 11 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002076-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRITTO ARAUJO (AUTOR)

ROBSON BRITTO ARAUJO (AUTOR)

JUNIOR BRITTO ARAUJO (AUTOR)

EDENILTO PEREIRA ARAUJO (AUTOR)

MARLENE PEREIRA BRITTO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002076-61.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005191-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005191-27.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 12462999, devendo ser procedida à notificação do empregador do 

requerido, nos termos do art. 5º, §7º, da Lei n.º 5.478/68, devendo ser 

imediatamente oficiado, para que efetue o desconto diretamente na folha 

de pagamento do requerido. 2. Após, abra-se vista ao Ministério Público 

para sua manifestação, no prazo legal. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002489-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CHAVES RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002489-45.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Cumpra-se 

novamente a decisão de ID: 9500291, item 2 e seguintes. 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002071-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOBINO ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

MARIA ANTUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002071-39.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, 
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entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a parte requerente, Divina de 

Souza Freitas, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

assinar o respectivo do termo de compromisso. 4. Considerando a 

informação carreada à proemial, segundo a qual os herdeiros dos de 

cujus são maiores e capazes, processe-se o feito sob o rito disciplinado 

no art. 659 e seguintes, do Código de Ritos, devendo a pessoa da 

inventariante providenciar a juntada das certidões negativas municipal, 

federal e estadual (emitida pela PGE), bem como o plano de partilha dos 

bens inventariados. 5. Após a juntada aos autos da documentação 

mencionada, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. 6. Empós, 

conclusos para a sentença. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004799-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO)

MARIA DOMINGAS DA CRUZ (HERDEIRO)

MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO OAB - MT21203/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004799-87.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 12771094. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002640-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIMAO JORGE ROEWER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO ROEWER (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002640-40.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Nomeio inventariante a parte requerente, Aline Simão Jorge Roewer, 

que deverá ser intimada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o 

respectivo do termo de compromisso. 3. No prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da data em que prestar compromisso, deverá a pessoa da 

inventariante apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados, inclusive CCIR 

expedida pelo INCRA em caso de imóvel rural, devidamente atualizados e 

autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório (art. 620, 

CPC). 4. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 

626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e 

as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). 5. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto 

aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), 

lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a 

pessoa da inventariante para prestá-las. 6. Após, conclusos. 7. Intime-se. 

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001454-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE SILVA MOREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001454-79.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente, 

Evandro Pereira de Oliveira, que deverá ser intimado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No mesmo 

contexto, intime-se o inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

traga aos autos as certidões negativas do CRI e do DETRAN em nome do 

de cujus. 5. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002110-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDENICE SAMPAIO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002110-70.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001201-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PHANMELLA CAROLINA FERREIRA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARC ARTHUR LAFORTUNE (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001201-91.2018.811.0003 Vistos etc. 1. 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, 16 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004449-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004449-36.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 12676372, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 5 

(cinco) dias. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1003802-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMILZA DE OLIVEIRA DOURADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ALVES DE MELO DOURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003802-07.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Em atenção ao 

disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio como curador 

especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o 

patrocínio dos interesses da demandada, devendo ser intimado para 

requerer o que de direito. 2. Após, abra-se vista dos autos à parte autora 

e ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo 

de 5 (cinco) dias. 3. Empós, conclusos. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003034-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEDRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR OAB - MT9556/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRON DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EVA MARIA DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003034-18.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO aforada por OSVALDO PEDRO DE CARVALHO em face 

de MIRON DE JESUS (ambos qualificados na peça vestibular). 2. Recebida 

a exordial ID: 3009727. 3. Foi realizado relatório de estudo por equipe 

multidisciplinar com o interditando (ID: 4588172). 4. O representante do 

Ministério teceu seu parecer nos autos (ID: 6116763). 5. Foi proferida 

sentença (ID: 6701116), posteriormente revogada pela decisão de ID: 

9294062, sendo determinada a intimação da parte autora para regularizar 

o polo ativo da ação e qualificar a Sr.ª Fátima Araújo da Silva. 6. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

7. Partes legítimas, inexistindo irregularidades ou questões pendentes de 

solução, pelo que passo diretamente ao exame do meritum causae. 8. Pela 

análise minuciosa dos autos, verifica-se que o autor da ação, Sr. Osvaldo 

Pedro de Carvalho, encontra-se em idade avançada não podendo exercer 

o ônus de curador do interditando, conforme narrado expressamente na 

peça inicial pelo próprio requerente. Assim, pleiteou a parte autora pela 

concessão da curatela do interditando à Sr.ª Fátima Araújo da Silva, que 

provê diariamente todos os cuidados de que este necessita, o que foi 

confirmado através do estudo social acostado ao ID: 4588172. 9. 

Analisando-se as condições do Sr. Osvaldo Pedro de Carvalho, 

verifica-se que, devido à sua idade avançada, conforme informado na 

exordial e no estudo de ID: 4588172, este não conseguiria exercer a 

incumbência de gerir a vida do interditando na qualidade de seu curador, 

em que pese seja, de fato, a parte legítima para propor a presente 

interdição, conforme se extrai do art. 747, inciso II, do CPC, in verbis: “Art. 

747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - 

pelos parentes ou tutores; [omissis].” 10. Por tal razão, foi requerido na 

petição inicial a nomeação da Sr.ª Fátima Araújo da Silva para exercer a 

curatela do interditando, dado o fato de que o interditando já está sob os 

seus cuidados, e que, no estudo de ID: 4588172, restou demonstrado que 

é a pessoa com melhores condições de atender ao interesse do 

requerido. 11. Neste sentido, o art. 755, do Código de Ritos, dispõe que o 

juiz, na sentença, atribuirá a curatela a quem melhor possa atender aos 

interesses do curatelado, assim, outro caminho não resta senão o 

deferimento do pedido inicial, com a nomeação da pessoa de Fátima 

Araújo da Silva como curadora definitiva do interditando, sobretudo 

levando-se em conta que os parentes do requerido, dentre os quais 

inclui-se o requerente, não possuem condições de exercer a sua curatela, 

conforme narrado na exordial ID: 2613203. 12. Insta salientar às partes 

que a interdição se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 13. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 14. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 15. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas 

de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 

(seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena 

incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com 

deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifamos) “Art. 91. 

Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento 

de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, 

proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações 

financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo 

único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por 

tutor ou curador.” 16. Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do 

pedido é medida que se impõe. 17. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial, em 

conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de MIRON DE JESUS (qualificado nos autos), 

declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito 

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 

13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 18. Em consonância 

com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora 

da parte interditada a parte requerente, Sr.ª Fátima Araújo da Silva. 19. Em 

atenção ao disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, 

do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 20. Expeça-se mandado de 

inscrição. 21. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 22. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009831-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEINER RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO LUCAS DE MELO (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009831-73.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALIMENTOS aforada por L.G.R.M., representado por sua genitora 

Cleiner Rodrigues da Silva em face de CARLOS ALBERTO DE MELO 

(qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo 

de ajuste carreado aos autos (ID: 11934891), no tocante aos alimentos, 
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guarda e visitas. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Tendo em vista que as partes transigiram com 

vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 5. 

Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil. 6. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 8. Tendo as partes desistido do prazo 

recursal, a presente transita em julgado com sua publicação, após, 

arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

15 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010129-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

GISELE CRISTINA SOUZA OAB - 032.646.761-09 (CURADOR)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE SANTANA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010129-65.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALIMENTOS aforada por M.A.S., representado por sua genitora, Sr.ª 

Gisele Cristina Souza, em face de DIONE SANTANA DE OLIVEIRA 

(qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo 

de ajuste carreado aos autos (ID: 12499020), no tocante ao 

reconhecimento da paternidade e aos alimentos. 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Tendo em 

vista que as partes transigiram com vistas à solução da demanda, 

homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 5. Ante o exposto, atendendo a tudo mais 

que dos autos consta e em conformidade com o parecer ministerial, 

extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do 

Digesto Processual Civil. 6. Oficie-se imediatamente ao empregador do 

requerido para que efetue o desconto dos alimentos fixados no acordo 

ora homologado diretamente em sua folha de pagamento, nos termos do 

art. 529, §§ 1º e 2º, do Código de Ritos. 7. Oficie-se o titular do Cartório de 

Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de averbação e 

inscrição, a fim de que proceda com a alteração do registro de nascimento 

da parte autora, conforme definido no termo de audiência de conciliação. 

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. 

Notifique-se o representante do Ministério Público. 10. Tendo as partes 

desistido do prazo recursal, a presente transita em julgado com sua 

publicação, após, arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008610-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERISSIMA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO GOMES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008610-55.2017.811.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se 

de AÇÃO DE CURATELA aforada por VERISSIMA ALVES DA COSTA em 

face de LUIZ AUGUSTO GOMES DA COSTA (qualificados nos autos). 2. 

Foi realizado relatório de estudo por equipe multidisciplinar de ID: 

11630466, bem como perícia médica com a parte interditanda pela expert 

nomeada pelo juízo (ID: 12244537). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Partes legítimas, 

inexistindo irregularidades ou questões pendentes de solução, pelo que 

passo diretamente ao exame do meritum causae. 5. Pela análise minuciosa 

dos autos, verifica-se que a parte requerida deve, realmente, ser 

interditada, pois, conforme perícia realizada com a parte interditanda, 

concluiu-se que é portadora de enfermidade que lhe incapacita à prática 

dos atos negociais da vida civil e administração dos bens, o que só 

corrobora as alegações e documentos contidos na peça vestibular. 6. 

Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é medida 

necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 7. Contudo, não 

obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar às partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 8. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 9. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 10. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas 

de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 

(seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena 

incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com 

deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifamos) “Art. 91. 

Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento 

de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, 

proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações 

financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo 

único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por 

tutor ou curador.” 11. Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do 

pedido é medida que se impõe. 12. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, 

julgo procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, 

do Codex Processual Civil, para decretar a interdição de LUIZ AUGUSTO 

GOMES DA COSTA (qualificado nos autos), declarando-o incapaz de 

exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da 

vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, Sr.ª VERISSIMA ALVES DA COSTA. 14. Em atenção ao 

disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma 

Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008611-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIONA TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ADILIO COELHO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008611-40.2017.811.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se 

de AÇÃO DE CURATELA aforada por ADILIONA TEIXEIRA DE SOUZA em 

face de ADILIO COELHO DE SOUZA (qualificados nos autos). 2. Foi 

realizado relatório de estudo por equipe multidisciplinar de ID: 11291630, 

bem como perícia médica com a parte interditanda pela expert nomeada 

pelo juízo (ID: 12244210). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Partes legítimas, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução, pelo que passo 

diretamente ao exame do meritum causae. 5. Pela análise minuciosa dos 

autos, verifica-se que a parte requerida deve, realmente, ser interditada, 

pois, conforme perícia realizada com a parte interditanda, concluiu-se que 

é portadora de enfermidade que lhe incapacita à prática dos atos 

negociais da vida civil e administração dos bens, o que só corrobora as 

alegações e documentos contidos na peça vestibular. 6. Dessarte, diante 

das provas colhidas, verifica-se que é medida necessária a decretação 

da interdição ora pleiteada. 7. Contudo, não obstante a necessidade da 

parte curatelada no caso em apreço, insta salientar às partes que se trata 

de uma medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e 

circunstâncias do caso, devendo durar o menor tempo possível, isto é, a 

situação de interdição pode ser revista a qualquer tempo se houver 

regressão/cura da enfermidade que aflige a pessoa curatelada. 8. De igual 

modo, registre-se, ainda, que a interdição ora decretada afetará tão 

somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial, não alcançando os direitos da parte interditanda ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto. 9. A deficiência não afeta a plena capacidade civil 

da pessoa, inclusive para se casar, constituir união estável, exercer os 

direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito sobre decidir o número 

de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 

planejamento familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família 

e à convivência familiar comunitária, além de exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 10. No mais, ressalto à parte 

curadora quanto às disposições criminais constantes do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, mais precisamente nos arts. 

89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, 

proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 

de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime 

é cometido: I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial;” “Art. 90. Abandonar pessoa com 

deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou 

congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as 

necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei 

ou mandado.” (grifamos) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, 

qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou 

remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a 

pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” 11. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido 

inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, 

para decretar a interdição de ADILIO COELHO DE SOUZA (qualificado nos 

autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 

direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, Sr.ª ADILIONA 

TEIXEIRA DE SOUZA. 14. Em atenção ao disposto no art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 15. 

Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006462-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA TEREZINHA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO LUIS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006462-71.2017.811.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se 

de AÇÃO DE CURATELA aforada por PATRÍCIA TEREZINHA GONÇALVES 

em face de LAZARO LUIZ GONÇALVES (qualificados nos autos). 2. Foi 

realizada perícia médica com a parte interditanda pela expert nomeada 

pelo juízo (ID: 11776327). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Partes legítimas, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução, pelo que passo 

diretamente ao exame do meritum causae. 5. Pela análise minuciosa dos 

autos, verifica-se que a parte requerida deve, realmente, ser interditada, 

pois, conforme perícia realizada com a parte interditanda, concluiu-se que 

é portadora de enfermidade que lhe incapacita à prática dos atos 

negociais da vida civil e administração dos bens, o que só corrobora as 

alegações e documentos contidos na peça vestibular. 6. Dessarte, diante 

das provas colhidas, verifica-se que é medida necessária a decretação 

da interdição ora pleiteada. 7. Contudo, não obstante a necessidade da 

parte curatelada no caso em apreço, insta salientar às partes que se trata 

de uma medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e 

circunstâncias do caso, devendo durar o menor tempo possível, isto é, a 

situação de interdição pode ser revista a qualquer tempo se houver 

regressão/cura da enfermidade que aflige a pessoa curatelada. 8. De igual 

modo, registre-se, ainda, que a interdição ora decretada afetará tão 

somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial, não alcançando os direitos da parte interditanda ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto. 9. A deficiência não afeta a plena capacidade civil 

da pessoa, inclusive para se casar, constituir união estável, exercer os 

direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito sobre decidir o número 

de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 

planejamento familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família 

e à convivência familiar comunitária, além de exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 10. No mais, ressalto à parte 

curadora quanto às disposições criminais constantes do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, mais precisamente nos arts. 

89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, 

proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 

de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime 

é cometido: I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial;” “Art. 90. Abandonar pessoa com 

deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou 

congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as 

necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei 

ou mandado.” (grifamos) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, 

qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou 

remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a 

pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” 11. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido 

inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, 

para decretar a interdição de LAZARO LUIZ GONÇALVES (qualificado nos 

autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 
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direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, Sr.ª PATRÍCIA 

TEREZINHA GONÇALVES. 14. Em atenção ao disposto no art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 15. 

Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000783-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELE TELLES DORNELLES (REQUERIDO)

CRISTIAN TELLES DORNELLES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000783-56.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL aforada por 

ANTONIA PEREIRA SILVA em face de CIBELE TELLES DORNELLES e 

CRISTIAN TELLES DORNELLES (qualificados nos autos). 2. As partes 

formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado aos autos (ID: 

12672934). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Tendo em vista que as partes transigiram com 

vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 5. 

Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil. 6. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 8. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

14 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001595-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. P. D. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001595-98.2018.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, registro que o 

causídico subscritor do petitório ID nº. 12919166 encontra-se devidamente 

vinculado e autorizado a visualizar este processo. Doravante, abra-se 

vista ao mesmo, pelo prazo de 05 (cinco) dias para, querendo, se 

manifeste nos autos. Após, intime-se a exequente e colha-se parecer 

ministerial. Adotadas as providências, renove-se a conclusão. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 07 de maio de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000421-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. F. (AUTOR)

J. S. F. (AUTOR)

A. M. D. C. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

C. G. D. S. (TESTEMUNHA)

S. R. M. (TESTEMUNHA)

J. C. G. (TESTEMUNHA)

J. M. D. S. (TESTEMUNHA)

Z. M. D. S. (TESTEMUNHA)

 

Vistos etc. Considerando-se a insistência por parte da autora em proceder 

a oitiva da testemunha Sandra Raquel Mendes, qualificada no ID 9718405, 

designo o dia 20 de junho de 2018 às 17 horas para continuidade da 

presente audiência de instrução, saindo os presentes intimados, bem 

como as testemunhas abaixo subscritas. Intime-se a testemunha Sandra, 

ficando a cargo da requerida a intimação da testemunha Janio Carlos, nos 

moldes do art. 455, §1º, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000172-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN JOSEFA BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GILBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

Vistos etc. I – Aguarde–se o prazo para apresentação de defesa. Em não 

sendo oferecida defesa por parte da requerida no prazo legal, nomeio, 

desde já, o Escritório Modelo do UNIJURIS para, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador, Dr. Samir Badra Dib, atuar como 

curador especial da parte, devendo o mesmo ser intimado para fins e 

prazo do art. 752 do CPC. Neste particular, importante frisar a 

necessidade em resguardar as garantias do contraditório e ampla defesa 

(art. 5°, LV, CF), sendo grave a medida que o presente procedimento 

poderá impor ao interditando, limitando seus direitos fundamentais (nesse 

sentido, Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, 9ª edição, RT, p. 1083); II - Considerando o 

interrogatório realizado nesta data por esta Magistrada somado ao 

detalhado relatório médico constante da exordial e a avaliação 

psicossocial realizada pela equipe multidisciplinar, este Juízo constatou 

que a enfermidade que acomete o interditando restou suficientemente 

demonstrada, revelando a impossibilidade do mesmo de reger sua vida 

civil independente e sem auxílio de terceiros, a qual, por conseguinte, não 

reúne condições para a prática de qualquer ato da vida civil, 

desnecessária realização de pericia técnica com o fito de efetuar a 

avaliação médica do interditando, acolhendo assim o pleito da parte autora. 

Assim, não obstante a perícia, em princípio, seja imprescindível para o 

decreto da interdição, há de se ponderar que se o requerido 

apresentou-se visivelmente como pessoa incapaz durante o interrogatório, 

exigir a prova técnica por simples exigência formal, seria mergulhar nas 

lodosas águas do formalismo exacerbado. Ademais, não se pode olvidar 

que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, dispensá-lo 

sempre que entender que os elementos constantes dos autos são 

suficientes à formação do seu convencimento, a teor do que dispõe o 

artigo 472 do CPC, máxime quando sua realização em nada contribuirá 

para a comprovação da incapacidade do interditando, a qual restou 

demonstrada nesta solenidade, bem como através dos documentos 

encartados à exordial. No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL. 

INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. 

NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas instâncias ordinárias que o 

interditando, por absoluta incapacidade, não tem condições de gerir sua 

vida social, com amparo em laudo pericial (extrajudicial) e demais 

elementos de provas, inclusive o interrogatório de que trata o art. 1181 do 

Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA em juízo não causa 

nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade dispensável (art. 244 do 

CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ - Quarta Turma; REsp. nº 

253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; j. 16/03/2004) Na mesma 

linha de entendimento: “INTERDICAO . CONSTATADO PESSOALMENTE 
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PELO JUIZ, NA AUDIENCIA DE INTERROGATORIO, A ABSOLUTA 

INCAPACIDADE DO INTERDITANDO, DISPENSAVEL A REALIZACAO DE 

PERICIA. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 597147826, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, 

Julgado em 03/09/1997) “EMENTA: INTERDICAO. PROVA PERICIAL. 

DISPENSAVEL A REALIZACAO DE PROVA PERICIAL SE, ALEM DE A 

INCAPACIDADE TER SIDO CONSTATADA PELO MAGISTRADO NO 

INTERROGATORIO, FORAM APRESENTADOS ATESTADO MEDICO E 

AVALIACAO PSICOLOGICA OFERECIDOS PELA APAE, ONDE O 

INTERDITANDO E ATENDIDO DESDE 1997. APELO IMPROVIDO.” (Apelação 

Cível Nº 70003005923, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 26/09/2001). Destarte, 

considerando que a finalidade da perícia médica prevista no artigo 1.183 

do Código de Processo Civil é demonstrar a incapacidade do interditando e 

esta restou comprovada durante o interrogatório, a obrigatoriedade do 

exame médico pericial há de ser mitigada, seja em atenção ao princípio do 

livre convencimento do juiz, seja em face do princípio da instrumentalidade 

das formas e razoável duração do processo, erigida a categoria de direito 

fundamental (art. 5.º, inciso LXXVII da CRFB/88) a partir da Emenda 

Constitucional n.º 45/2004, razão pela qual dispenso a realização da prova 

pericial. III – Outrossim, após a apresentação de defesa pelo curador 

especial, abra-se vista à parte autora e ao Ministério Público. IV - Saem os 

presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000171-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES BRUNI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE JOSE DE SOUZA BRUNI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

Vistos etc. I – Prima facie, certifique-se o Sr. Gestor Judicial acerca do 

cumprimento do estudo social determinado no decisum inaugural, 

procedendo-se a devida juntada aos autos. II – Aguarde–se o prazo para 

apresentação de defesa. Em não sendo oferecida defesa por parte da 

requerida no prazo legal, nomeio, desde já, o Escritório Modelo do 

UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, 

Dr. Samir Badra Dib, atuar como curador especial da parte, devendo o 

mesmo ser intimado para fins e prazo do art. 752 do CPC. Neste particular, 

importante frisar a necessidade em resguardar as garantias do 

contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, CF), sendo grave a medida que o 

presente procedimento poderá impor a interditanda, limitando seus direitos 

fundamentais (nesse sentido, Nelson Nery Junior, Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª edição, RT, p. 1083); III – 

Outrossim, após a apresentação de defesa pelo curador especial, abra-se 

vista à parte autora e ao Ministério Público. V - Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000168-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESSY FELIX DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA FELIX DAS CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

Vistos etc. I – Prima facie, renove-se o estudo social encartado no ID 

13022682, constando-se o endereço indicado no ID 13041780. II – 

Aguarde–se o prazo para apresentação de defesa. Em não sendo 

oferecida defesa por parte da requerida no prazo legal, nomeio, desde já, 

o Escritório Modelo do UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, Dr. Samir Badra Dib, atuar como curador especial da 

parte, devendo o mesmo ser intimado para fins e prazo do art. 752 do 

CPC. Neste particular, importante frisar a necessidade em resguardar as 

garantias do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, CF), sendo grave a 

medida que o presente procedimento poderá impor a interditanda, limitando 

seus direitos fundamentais (nesse sentido, Nelson Nery Junior, Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª edição, RT, p. 

1083); III – Considerando a dificuldade de comunicação da requerida 

apurada em audiência, o interrogatório desta restou prejudicado. Não 

obstante, verifica-se do detalhado relatório médico constante da exordial e 

da avaliação social realizada pela equipe multidisciplinar, este Juízo que a 

enfermidade que acomete a interditanda encontra-se suficientemente 

demonstrada, revelando a impossibilidade da mesma de reger sua vida 

civil independente e sem auxílio de terceiros, a qual, por conseguinte, não 

reúne condições para a prática de qualquer ato da vida civil, 

desnecessária realização de pericia técnica com o fito de efetuar a 

avaliação médica da interditanda, acolhendo assim o pleito da parte autora. 

Assim, não obstante a perícia, em princípio, seja imprescindível para o 

decreto da interdição, há de se ponderar que se a requerida 

apresentou-se visivelmente como pessoa incapaz durante o interrogatório, 

exigir a prova técnica por simples exigência formal, seria mergulhar nas 

lodosas águas do formalismo exacerbado. Ademais, não se pode olvidar 

que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, dispensá-lo 

sempre que entender que os elementos constantes dos autos são 

suficientes à formação do seu convencimento, a teor do que dispõe o 

artigo 472 do CPC, máxime quando sua realização em nada contribuirá 

para a comprovação da incapacidade da interditanda, a qual restou 

demonstrada nesta solenidade, bem como através dos documentos 

encartados à exordial. No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL. 

INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. 

NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas instâncias ordinárias que o 

interditando, por absoluta incapacidade, não tem condições de gerir sua 

vida social, com amparo em laudo pericial (extrajudicial) e demais 

elementos de provas, inclusive o interrogatório de que trata o art. 1181 do 

Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA em juízo não causa 

nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade dispensável (art. 244 do 

CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ - Quarta Turma; REsp. nº 

253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; j. 16/03/2004) Na mesma 

linha de entendimento: “INTERDICAO . CONSTATADO PESSOALMENTE 

PELO JUIZ, NA AUDIENCIA DE INTERROGATORIO, A ABSOLUTA 

INCAPACIDADE DO INTERDITANDO, DISPENSAVEL A REALIZACAO DE 

PERICIA. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 597147826, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, 

Julgado em 03/09/1997) “EMENTA: INTERDICAO. PROVA PERICIAL. 

DISPENSAVEL A REALIZACAO DE PROVA PERICIAL SE, ALEM DE A 

INCAPACIDADE TER SIDO CONSTATADA PELO MAGISTRADO NO 

INTERROGATORIO, FORAM APRESENTADOS ATESTADO MEDICO E 

AVALIACAO PSICOLOGICA OFERECIDOS PELA APAE, ONDE O 

INTERDITANDO E ATENDIDO DESDE 1997. APELO IMPROVIDO.” (Apelação 

Cível Nº 70003005923, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 26/09/2001). Destarte, 

considerando que a finalidade da perícia médica prevista no artigo 1.183 

do Código de Processo Civil é demonstrar a incapacidade da interditanda e 

esta restou comprovada durante a presente solenidade, a obrigatoriedade 

do exame médico pericial há de ser mitigada, seja em atenção ao princípio 

do livre convencimento do juiz, seja em face do princípio da 

instrumentalidade das formas e razoável duração do processo, erigida a 

categoria de direito fundamental (art. 5.º, inciso LXXVII da CRFB/88) a 

partir da Emenda Constitucional n.º 45/2004, razão pela qual dispenso a 

realização da prova pericial. IV – Outrossim, após a apresentação de 

defesa pelo curador especial, abra-se vista à parte autora e ao Ministério 

Público. V - Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000167-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA RAMOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GYOVANNI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

Vistos etc. I – Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública, para, 

querendo, manifeste interesse prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. II – Após, renove-se a conclusão.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009627-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CORREIA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CORREA ANDRADE (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

Vistos etc., I – Prima facie, malgrado o quanto disposto na certidão 

registrada no ID nº. 12507816, verifica-se dos autos que a equipe 

multidisciplinar do Juízo logrou êxito em dar cumprimento ao decisum 

inaugural junto à residência das partes (IDs 13040483 e 13045762), razão 

pela qual determino a renovação do mandado de citação do demandado, a 

ser distribuído ao mesmo Oficial de Justiça (Luciano dos Santos Lima), 

sendo que o mesmo deverá esgotar as diligências necessárias no sentido 

de efetivar o ato, ocasião em que, havendo necessidade, deverá 

contactar a equipe do psicossocial a fim de subsidiar os dados visando 

esgotar o seu mister. II – Pois bem. Considerando-se o quanto disposto no 

estudo psicológico (ID 13045762), noticiando a dificuldade do requerido em 

verbalizar e sua patente disfunção mental, noticiada nos respectivos 

relatórios subscritos pela equipe multidisciplinar do Juízo, dispenso a 

realização da entrevista do interditando. III - Aguarde–se o prazo para 

apresentação de defesa. Em não sendo oferecida defesa por parte da 

requerida no prazo legal, nomeio, desde já, o Escritório Modelo do 

UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, 

Dr. Samir Badra Dib, atuar como curador especial da parte, devendo o 

mesmo ser intimado para fins e prazo do art. 752 do CPC. Neste particular, 

importante frisar a necessidade em resguardar as garantias do 

contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, CF), sendo grave a medida que o 

presente procedimento poderá impor ao interditando, limitando seus 

direitos fundamentais (nesse sentido, Nelson Nery Junior, Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª edição, RT, p. 

1083); IV - Considerando o teor dos estudos psicossociais realizados no 

feito e o relatório médico acostado à exordial, este Juízo constatou que a 

enfermidade que acomete o interditando restou suficientemente 

demonstrada, revelando a impossibilidade do mesmo de reger sua vida 

civil independente e sem auxílio de terceiros, a qual, por conseguinte, não 

reúne condições para a prática de qualquer ato da vida civil, 

desnecessária realização de pericia técnica com o fito de efetuar a 

avaliação médica do interditando, acolhendo assim o pleito da parte autora. 

Assim, não obstante a perícia, em princípio, seja imprescindível para o 

decreto da interdição, há de se ponderar que se o requerido 

apresentou-se visivelmente como pessoa incapaz durante o interrogatório, 

exigir a prova técnica por simples exigência formal, seria mergulhar nas 

lodosas águas do formalismo exacerbado. Ademais, não se pode olvidar 

que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, dispensá-lo 

sempre que entender que os elementos constantes dos autos são 

suficientes à formação do seu convencimento, a teor do que dispõe o 

artigo 472 do CPC, máxime quando sua realização em nada contribuirá 

para a comprovação da incapacidade do interditando, a qual restou 

demonstrada nesta solenidade, bem como através dos documentos 

encartados à exordial. No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL. 

INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. 

NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas instâncias ordinárias que o 

interditando, por absoluta incapacidade, não tem condições de gerir sua 

vida social, com amparo em laudo pericial (extrajudicial) e demais 

elementos de provas, inclusive o interrogatório de que trata o art. 1181 do 

Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA em juízo não causa 

nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade dispensável (art. 244 do 

CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ - Quarta Turma; REsp. nº 

253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; j. 16/03/2004) Na mesma 

linha de entendimento: “INTERDICAO . CONSTATADO PESSOALMENTE 

PELO JUIZ, NA AUDIENCIA DE INTERROGATORIO, A ABSOLUTA 

INCAPACIDADE DO INTERDITANDO, DISPENSAVEL A REALIZACAO DE 

PERICIA. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 597147826, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, 

Julgado em 03/09/1997) “EMENTA: INTERDICAO. PROVA PERICIAL. 

DISPENSAVEL A REALIZACAO DE PROVA PERICIAL SE, ALEM DE A 

INCAPACIDADE TER SIDO CONSTATADA PELO MAGISTRADO NO 

INTERROGATORIO, FORAM APRESENTADOS ATESTADO MEDICO E 

AVALIACAO PSICOLOGICA OFERECIDOS PELA APAE, ONDE O 

INTERDITANDO E ATENDIDO DESDE 1997. APELO IMPROVIDO.” (Apelação 

Cível Nº 70003005923, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 26/09/2001). Destarte, 

considerando que a finalidade da perícia médica prevista no artigo 1.183 

do Código de Processo Civil é demonstrar a incapacidade do interditando e 

esta restou comprovada durante os estudos psicossociais de forma 

cristalina (ID 13045762 e 13040483), a obrigatoriedade do exame médico 

pericial há de ser mitigada, seja em atenção ao princípio do livre 

convencimento do juiz, seja em face do princípio da instrumentalidade das 

formas e razoável duração do processo, erigida a categoria de direito 

fundamental (art. 5.º, inciso LXXVII da CRFB/88) a partir da Emenda 

Constitucional n.º 45/2004, razão pela qual dispenso a realização da prova 

pericial. V – Outrossim, após a apresentação de defesa pelo curador 

especial, abra-se vista à parte autora e ao Ministério Público. VI - Saem os 

presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001651-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUSCELINA ALECRIM DA SILVA (REQUERENTE)

PRIMAZIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

DURCINETE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1001651-05.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Revendo anterior 

posicionamento, deixo de condicionar o deslinde do presente inventário 

sob o rito de arrolamento sumário à prévia comprovação do adimplemento 

dos tributos, todavia, reputo necessário condicionar a transferência dos 

bens à comprovação do respectivo pagamento ou de isenção pela via 

administrativa, determinando a intimação do fisco após a homologação da 

partilha para lançamento do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes na forma da legislação tributária, a teor da nova 

disposição adotada pelo Código de Processo Civil (art. 659, §2º e 662, 

§2º). Destarte, não haverá às partes qualquer providência apta para fins 

de regularização da propriedade dos bens inventariados, senão após a 

efetiva comprovação de sua adimplência perante o fisco. Apenas para 

não passar em branco, a comprovação do recolhimento do ITCD e dos 

débitos oriundos da fazenda pública municipal, estadual e federal, deve 

ocorrer previamente à efetivação da transferência dos bens 

inventariados, evitando-se prejuízos ao fisco e o congestionamento de 

processos no judiciário sem a devida prestação jurisdicional. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD, MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 

NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido.” (TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018). 2. 

Doravante, considerando que a inventariante optou pelo processamento 

do inventário conjunto, na forma do art. 672, I, do CPC, intime-se a r. 

sucessora, via Defensoria Pública, para que colacione aos autos, no 

prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a certidão de casamento do 

casal falecido, certidão de nascimento da herdeira Luzinete, bem como 

certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 

56/2016-CNJ, eis que documento indispensável ao prosseguimento da 

presente ação, sob pena de extinção. 3. Após, tornem os autos conclusos 

para sentença. Às providências. Rondonópolis/MT, 17 de maio de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009339-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RODRIGUES PESSOA DA SOLIDADE (REQUERENTE)
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SUZETE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HADAN FELIPE PORFIRIO OAB - MT13715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE BORGES DA SOLIDADE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1009339-81.2017.8.11.0003 Vistos etc., No que tange as ponderações 

exaradas no petitório retro (ID 12072198), ressalto que embora não se 

admita no rito de arrolamento sumário a apuração acerca da regularidade 

fiscal do ‘de cujus’, reputo necessário condicionar a transferência dos 

bens à comprovação do pagamento dos tributos ou de isenção pela via 

administrativa, determinando a intimação do fisco após a homologação da 

partilha para lançamento do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes na forma da legislação tributária. Destarte, inexiste 

óbice ao deslinde do presente inventário, ainda que ausente a 

comprovação do pagamento dos tributos devidos à Fazenda Pública, 

conforme a novel disposição adotada pelo Código de Processo Civil (art. 

659, §2º e 662, §2º), todavia, não haverá às partes qualquer providência 

apta para fins de regularização da propriedade dos bens inventariados, 

senão após a efetiva comprovação de sua adimplência perante o fisco. 

Apenas para não passar em branco, a comprovação do recolhimento do 

ITCD e dos débitos oriundos da fazenda pública municipal, estadual e 

federal, deve ocorrer previamente à efetivação da transferência dos bens 

inventariados, evitando-se prejuízos ao fisco e o congestionamento de 

processos no judiciário sem a devida prestação jurisdicional. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD, MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 

NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido.” (TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018). 

Doravante, saliento que o inventariante deverá comunicar o herdeiro Jorge 

Luiz Pessoa da Solidade para comparecer em juízo, a fim de firmar o termo 

de renúncia, nos moldes do art. 1.806 do Código Civil, registrando-se, 

inclusive que, no caso de o r. herdeiro ser casado, deverá constar a 

renúncia de seu cônjuge, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

Cumpridas as determinações, renove-se a conclusão. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis-MT, 15 de maio de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 890419 Nr: 1876-71.2018.811.0003

 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: BEATRIZ ROSA DE JESUS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de alvará aforado por BEATRIZ ROSA DE JESUS 

CORREA, na qualidade de representante legal do Espólio de Agenor Rosa 

Correa, onde pretende obter autorização judicial para outorga de escritura 

pública do imóvel descrito e caracterizado na matrícula nº 58486 do 

Registro de Imóveis local.

Junto à inicial veio a documentação pertinente.

Relatei. Decido.

Ressai dos autos que o falecido, antes de seu óbito, adquiriu o imóvel 

caracterizado na matrícula de n.º 58.486 do RGI local, através do contrato 

de fl. 14, passado a ser desde então o legítimo proprietário do imóvel em 

questão.

 Contudo, o comprador do imóvel veio a óbito antes de efetivar os atos 

necessários à transmissão da propriedade do bem em seu favor, o que 

justifica a expedição do alvará judicial para regularizar a situação fática.

 Assim, considerando-se a documentação acostada, que demonstra a 

procedência do pedido de alvará, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial e 

determino a expedição do alvará para autorizar a inventariante BEATRIZ 

ROSA DE JESUS CORREA a subscrever todos os atos necessários à 

regularização da transcrição da propriedade do imóvel matriculado sob o 

n.º 58486 perante do RGI local em favor do Espólio de Agenor Rosa 

Correa.

Translade-se cópia da presente decisão para os autos principais (ID 

711214).

Preclusa a via recursal, expeça-se o alvará. Após, arquive-se.

 Dispenso a prestação de contas.

Sem custas, eis que defiro à autora os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código de Processo 

Civil.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733131 Nr: 13195-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE MATOS DA SILVA, PEDRO 

BARBOSA DA SILVA, MARIA JOSÉ LIMA, MARIA LEILA DA SILVA 

FREITAS, BENEVIDES FREITAS DA COSTA, RAIMUNDO BARBOZA DA 

SILVA, LUZIA DE SOUZA SILVA, MARIA LUZIA DA SILVA DE OLIVEIRA, 

MARIA JESUS DA SILVA, ARNALDO DAS CHAGAS BARBOSA, MARIA 

QUITÉRIA SILVA CARVALHO, GENILDO DA SILVA CARVALHO, SONIA 

MARIA BARBOSA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUEL BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO processada na forma de 

ARROLAMENTO SUMÁRIO do ESPÓLIO DE MIGUEL BARBOSA SILVA, 

sendo inventariante MARIA AUGUSTA DE MATOS SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 

16), estadual (expedida pela PGE – fl. 17) e municipal (fl. 23) e Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada do comprovante de 

recolhimento do tributo (fls. 136/140).

Consta dos autos declarações com plano de partilha nos moldes legais 

(fls. 07/10).

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecido MIGUEL BARBOSA SILVA, atribuindo aos nela contemplados 

os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas ante a gratuidade da Justiça concedida inicialmente.

 Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se carta de 

adjudicação em favor de SIRLEI DA SILVA.

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição da carta de 

adjudicação à interessada, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 760846 Nr: 13848-77.2014.811.0003
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 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: ACDSDO, EDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCIELE MORETTI DE MELO - 

OAB:18451, VALESKA MACHADO MARTINS - OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, 

determinando a majoração dos valores devidos pelo requerido a título de 

pensão alimentícia em prol da autora para o quantum de um (01) salário 

mínimo vigente no país, a ser depositado em conta bancária de titularidade 

da representante legal da requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês. Via 

de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 

487, I do CPC.Sem custas eis que o feito tramita sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita. Sem honorários ante a ausência de resistência ao 

pedido.Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais.Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se.Rondonópolis, 14 de maio de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 423305 Nr: 5432-96.2009.811.0003

 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: HFDQ, GLDSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MENDES NETO - 

OAB:11330/MT, EDMUNDO MARTINS DA SILVA - OAB:8309-A/MT, 

FLAVIA APARECIDA CROZARA GARCIA - OAB:MT/10.511, FLAVIO 

FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Malgrado haja economia processual, não é razoável o processamento do 

pedido de conversão da separação em divórcio nos próprios autos, tendo 

em vista que já foi encerrada a prestação da tutela jurisdicional, a qual 

transitou em julgado em 31/07/2009 (fls. 68), razão pela qual indefiro-o.

A propósito, em caso similar assim já decidiu:

‘DIVÓRCIO DIRETO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. PARA A CONVERSÃO DA 

SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO, É IMPRESCINDÍVEL A 

PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA. É INVIÁVEL TAL PRETENSÃO NOS 

AUTOS DA AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL, JÁ COM TRÂNSITO EM 

JULGADO E EM SEDE DE PARTILHA DE BENS. 1. A Emenda Constitucional 

nº 66 limitou-se a admitir a possibilidade de concessão de divórcio direto 

para dissolver o casamento, afastando a exigência, no plano 

constitucional, da prévia separação judicial e do requisito temporal de 

separação fática. (...) 3. Se a parte pretende obter o divórcio, imperioso 

propor a ação própria, sendo inadmissível tal pleito no procedimento de 

partilha de bens. Recurso desprovido.’ (TJRS – 7ª Câm. Cível, AI nº 

70047564232, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 

28/03/2012).

Ademais, o desarquivamento de autos antigos para processamento de 

pedido como no presente caso, implica em sua inclusão como pendente de 

resolução no relatório das metas da Corregedoria Geral de Justiça.

Outrossim, não se está aqui negando a prestação da tutela jurisdicional, 

mas apenas afirmando que a pretensão pode ser formulada mediante 

simples pedido, observando-se os requisitos dos arts. 319 e 321 do CPC.

Nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, tornem os autos ao 

arquivo. Intime-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 797813 Nr: 13385-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, decreto o DIVÓRCIO de Cilene Borges Nogueira e Adilson 

Maia Nogueira, com fundamento no artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem 

como nos artigos 2º, IV c/c art. 40 todos da Lei 6.515/77, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens. A divorcianda voltará a utilizar o nome de 

solteira.Deixo de pronunciar-me em relação aos bens diante da pretensão 

exordial.Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio da 

Justiça gratuita. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente 

mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. 

primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de 

Pessoas Naturais.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se.Publique-se e Intime-se, cientificando-se a Defensoria 

Pública. Rondonópolis, 14 de maio de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 800467 Nr: 14585-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDLW, IVONETE DE LIMA, CLEIDE GRACIELA 

FERREIRA WATTHIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIANO ENDRIGO WATTHIER, 

LEWJ, OMFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - 

OAB:18199, MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141, FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - 

OAB:6141/MT

 Vistos etcACOLHO PARCIALMENTE a impugnação vertida às fls. 125/126 

e, forte no quanto disposto no art. 627, §1º, do CPC, determino a 

retificação pela inventariante das primeiras declarações para o fim de 

excluir os valores alusivos ao funeral do extinto.Registro que a inclusão 

do imóvel residencial no presente inventário ficará condicionada a prova 

da propriedade do bem em favor do falecido, conforme fundamentação 

lançada, ou admitida para o fim exclusivo de transferir os direitos alusivos 

ao contrato de compra e venda, acaso aporte aos autos, na forma adiante 

determinada.Por fim, considerando a pretensa inclusão de outros bens 

pela própria inventariante, a mesma deverá se atentar ao quanto disposto 

no presente decisum, excluindo-se das primeiras declarações os valores 

referentes ao Seguro DPVAT e Consórcio Disal; a demanda judicial em 

trâmite nº. 770921; as verbas condominiais e todas as dívidas 

remanescentes não habilitadas ao presente procedimento pela via 

pertinente e adequada (habilitação de crédito). 2. Doravante, intime-se a 

inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder a regularização 

dos débitos noticiados às fls. 90/95, mediante a juntada aos autos da 

certidão negativa de débitos federais em nome do falecido, sob pena de 

restar inviabilizado o prosseguimento do feito.Haverá de aportar, também, 

o comprovante de recolhimento do ITCD alusivo à GIA de fls. 96/97, ou a 

comprovação da isenção do mesmo, bem como a retificação das primeiras 

declarações, consoante especificado acima.Ainda, a inventariante deverá 

demonstrar a anuência da credora da obrigação relativamente à 

transmissão do automóvel descrito à fl. 49, no mesmo prazo e sob a 

mesma pena.3. Sem prejuízo, oficie-se à Imobiliária Metron Ltda para que 

apresente, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do contrato de compra e 

venda do imóvel localizado na Rua F, Apartamento nº. 102, Bloco 03, 

Quadra 06, Residencial Acácias e, informe a atual situação jurídica do 

bem..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 818959 Nr: 2544-13.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVAM, AAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para se manifestar acerca da 

certidão de fls. 50.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715280 Nr: 10547-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 CONSIDERANDO que os autos PJe n. 1003074-38.2018.8.11.0000 (fl. 

265v/267) foram convertidos para AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL e 

aguardam análise pelo e. TJMT, IMPULSIONO os autos para aguardar o 

julgamento do recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 410506 Nr: 6533-08.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DC, DC, IEFOIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdirene Jesus de Souza - 

OAB:MT 18.465

 VISTA À PARTE EXEQUENTE, PARA QUE SE MANIFESTE NO PRAZO DE 

15 DIAS, SOBRE A CERTIDÃO DE FL. 488, A SEGUIR TRANSCRITA: 

"Certifico e dou fé, que decorreu o prazo legal do mandado de intimação e 

certidão de fls. 485/486, sem que o executado pagasse o débito ou 

apresentasse alguma justificativa quanto à impossibilidade em fazê-lo.", 

BEM COMO A NEGATIVA DE PENHORA À FL. 487.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753528 Nr: 9561-71.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA MARLENE DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE 

REPRESENTADA NOS AUTOS, PARA COMPARECER NO PRAZO DE 05 

(CINCO)DIAS À SECRETARIA DESTA VARA ESPECIALIZADA EM 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO FORENSE, PARA RETIRAR O TERMO 

DEFINITIVO DE CURATELA, NOS MOLDES DA SENTENÇA PROFERIDA ÀS 

FLS. 34/35V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 727603 Nr: 8467-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, EVANIL DOS SANTOS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - 

OAB:OAB/MT 17.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTA DOS AUTOS À PARTE REQUERENTE IVANIL DOS SANTOS 

OLIVEIRA, DEVIDAMENTE REPRESENTADA (FL. 24), PELO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, RESTANDO CIENTE QUE, NÃO HAVENDO 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO DEVOLVIDOS AO ARQUIVO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 729374 Nr: 10053-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAM, TAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA EXEQUENTE ACERCA DOS TERMOS DA R. 

SENTENÇA DE FLS.124, A SEGUIR TRANSCRITA EM RESUMO: Tendo em 

vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente Execução de 

Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora executadas, em 

consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do NCPC. 

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

.estilares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 784429 Nr: 7918-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAB, TMGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 DIANTE DA MANIFESTAÇÃO DE FL. 57, CONCEDO VISTA DOS AUTOS 

PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS À PARTE EMBARGADA, 

DEVIDAMENTE REPRESENTADA, PARA QUE REQUEIRA O QUE ENTENDER 

DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 734164 Nr: 14024-90.2013.811.0003

 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: JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ARCOVERDE ANGELI, JULIANO 

ARCOVERDE ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE FURQUIN PAIVA - 

OAB:OAB/SP 128.214, RICARDO SORDI MARCHI - OAB:154127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE A 

JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA ÀS FLS. 190/193, PELO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 785486 Nr: 8403-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ISABEL DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO, 

ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES MONTEIRO, MARCOS VINICIOS ANTONIASSI 

MONTEIRO, ANA CAROLINA ANTONIASSI MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101, MARCOS ROBERTO DE SOUZA 

CANDIDO - OAB:16871/O, RAFAELLA GOMES FAVRETO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.384

 Diante da retificação do plano de partilha, procedo à INTIMAÇÃO DOS 
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HERDEIROS representados para que, querendo, se manifestem em 05 

(cinco) dias, registrando-se a necessidade de regularização da 

representação processual do cônjuge da sucessora Ana Carolina e dos 

documentos pessoais do mesmo (CPF e RG), conforme decisão de fl. 

247/247v.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 436083 Nr: 4751-92.2010.811.0003

 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: EDEMILSON AZEVEDO GONCALVES, TRV, SINVAL 

SILVEIRA VOLPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIENE TEREZINHA RASADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, SIDINEIA DELFINO LIRA 

FALCO - OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de ‘Ação de Inventário’ do ESPÓLIO de ELEINE TEREZINHA 

RASADOR, sendo requerente e inventariante EDEMILSON AZEVEDO 

GONÇALVES, ambos devidamente qualificados nos autos, visando, 

inicialmente, inventariar eventuais créditos oriundos da ação de execução 

registrada sob o Código nº. 427784, a qual tramitou na 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, atualmente remetido à 

Segunda Instância para ulterior julgamento.

 Pois bem, considerando-se a informação de que a ‘de cujus’ não deixou 

bens a serem inventariados, tratando-se o rol de bens de mera 

expectativa de direito aquém de ser perfectibilizada, CONVERTO o 

presente INVENTÁRIO para INVENTÁRIO NEGATIVO (fls. 37/39). 

Proceda-se as devidas retificações no sistema Apolo e capa dos autos.

Mantenho no encargo de inventariante o Sr. EDEMILSON AZEVEDO 

GONÇALVES, independentemente de termo.

Tratando-se de inventário negativo, em razão da inexistência de bens 

deixados, consoante afirmado pelo próprio autor, desnecessária a citação 

dos interessados não representados, bem como, da Fazenda.

Há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 49), estadual 

(expedida pela PGE – fl. 56) e municipal (fl. 47), referente a ICMS e IPVA 

(fl. 48), bem como extrato emitido via Renajud (fl. 58) e certidão do 

Registro de Imóveis local dando conta da inexistência de veículos e 

imóveis de propriedade da falecida (fls. 71/72).

Em face ao exposto, HOMOLOGO a presente para declarar a inexistência 

de bens deixados pela falecida ELEINE TEREZINHA RASADOR, ante a 

satisfação das formalidades legais.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas e honorários ante ao precedente deferimento da gratuidade 

da justiça.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 727921 Nr: 8761-77.2013.811.0003

 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: JPBS, LAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 Vistos.

A teor do petitório de fls. 88, intime-se a parte exequente, via causídicos 

constituídos, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que 

em caso de inércia o feito será extinto por presunção de pagamento.

Sem prejuízo, considerando que a parte exequente constitui novo patrono, 

proceda-se à devida retificação junto ao sistema Apolo e capa dos autos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 878081 Nr: 9599-78.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHMV, MHDJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS MACHADO DA SILVEIRA - 

OAB:5752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em consonância ao parecer ministerial, considerando-se os 

fatos alegados, e a necessidade de amparar o interditado Samilto 

Rodrigues Vieira material e socialmente, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para nomear curador ao aludido relativamente incapaz MATHEUS 

HENRIQUE DE JESUS VIEIRA em substituição à antiga curadora CLEIDE 

HELENA MARTINS VIEIRA, destituindo-a do encargo nesta oportunidade, 

observando-se os limites da curatela adiante estabelecidos, ficando o 

referido curador nomeado depositário fiel dos valores recebidos da 

Previdência, e também obrigado à prestação de contas quando instado 

para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Via de consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 487, I do CPC, devendo a presente sentença ser 

registrada em livro próprio, conforme determina o artigo 92 da Lei n.º 

6.015/1973.O termo de curatela deverá constar expressamente os limites 

no que pertine à representatividade atribuída ao curador relativamente aos 

atos da vida civil do curatelado, limitando-se aos atos relacionados aos 

direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), 

podendo o curador representar o interditado somente perante órgãos da 

administração pública direta e indireta, especialmente para fins 

previdenciários, instituições financeiras, procedimentos judiciais e para 

fins médicos e hospitalares.Intime-se o curador ora nomeado para fins e 

prazo do art. 759 do CPC.Ciência ao Ministério Público.Sem custas ante a 

gratuidade da Justiça. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 717211 Nr: 12631-67.2012.811.0003

 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: CAIÇARA TENIS CLUBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Trata-se de alvará judicial movido por Caiçara Tênis Clube com a 

finalidade de transferência da titularidade dos bens indicados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/25.

Após o regular prosseguimento do feito, sobreveio pedido formulado pela 

parte autora requerendo a desistência da ação (fls. 134).

 Relatei o essencial. Decido.

 Como se vê, havendo desistência expressa da ação, inexiste outra 

alternativa senão extinguir o feito sem resolução do mérito, sendo que em 

razão da natureza da demanda não incide a regra do § 4º, do art. 485, do 

Código de Processo Civil, que prevê para sua aplicação a anuência da 

parte contrária.

Posto isso, HOMOLOGO a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO, em consequência, 

extinto o processo (CPC - VIII, art. 485).

 Custas recolhidas. Sem condenação da verba honorária à vista de 

insubsistir contenciosidade.

 Preclusa a via recursal, deem-se baixas e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 783821 Nr: 7673-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT, VINICIUS MANTOVANI - OAB:16955/0

 IMPULSIONO O FEITO PARA RATIFICAR EM PARTE A CERTIDÃO DE FLS. 

547, RETIFICANDO A NO CONTEÚDO, PARA CONSTAR DEFINITIVAMENTO 

O SEGUINTE: A) deixo de realizar a expedição do mandado de averbação 

referente ao imovél da alínea "a" do acordo de fls 534/verso, por motivo de 

ter decorrido o prazo sem que as partes apresentassem a respectiva 

matrícula do bem; B) deixo de realizar a expedição dos mandados de 

averbação referentes aos imóveis das alíneas "b", "c" e "d", por estarem 

constando apenas em contrato de compra e venda; C)Expeço mandadado 

de averbação iten "e", em conformidade com o documento de fls. 550, 

documentos e dados fornecidos pelas partes, estando a disposição para 

retirada em pasta própria; D) Os itens "f " e "g" e "h", não demandan 

expedição alguma, sendo objeto de acordo entre as partes; E) Deixo de 

expedir mandado de averbação para o iten "i", por ser objeto de acordo 

entre as partes, motivo pelo qual, torna-se sem efeito o documento de 

fls.548; F) Deixo de expedir qualquer documento relativo a averbação da 

conversão da separação em divórcio, posto já haver cumprido o 

desiderato no bojo dos autos, oportunamente; G)Procedo o 

encaminhamento do feito para as providências de arquivamento, em 

conformidade com o determinado na r. sentença de fls. 543/544.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733452 Nr: 13442-90.2013.811.0003

 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: AJB, ERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, ELSON REZENDE OLIVEIRA - OAB:12452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895/MT, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/4310-A

 INTIMAÇÃO DO devedor, por seu (ua) patrono (a) SHIRLEY FATIMA 

ZAMAR, OAB/MT 4.310, para, no prazo legal, querendo apresentar 

contraprova quanto ao restabelecimento de sua capacidade financeira 

alegada na petição de fls. 405/406.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 816126 Nr: 1593-19.2016.811.0003

 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: RPAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNLN, CLN, GLN, CNH, MSDQN, ECDN, KU, 

SANDL, SNB, SMNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, 

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - OAB:12452/MT, PAULA LUANA 

SAGGIN FACIONI DE LIMA - OAB:21748/O, SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256, THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941

 IMPULSIONO os autos para intimação da parte AUTORA, para que, 

querendo, se manifeste sobre a contestação apresentada (fls. 149/155), 

nos termos do artigo 350, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 351572 Nr: 6661-33.2005.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES DE FATIMA PONCIO DE SOUZA, WILSON OTAVIO 

DE SOUZA, WANDERSON DARIO DE SOUZA, WILLYAN JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - 

OAB:8380/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT, PAULA 

BATTISTETTI MEDEIROS - OAB:16595/MT, SAULO MORAES - 

OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

A teor do quanto informado pela inventariante às fls. 426/431, aguarde-se 

o deslinde do recurso de apelação interposto no bojo dos autos indicados 

à fl. 441 (Código 701323), em tramite na 2ª Vara Cível desta Comarca, 

porquanto se trata de questão prejudicial ao deslinde da presente 

sobrepartilha (art. 313, V, alínea ‘a’, do CPC).

Outrossim, no que se refere as ponderações concernentes ao ITDC, 

estampadas no petitório retro, tenho que a discussão reclama o prévio 

julgamento definitivo do feito alhures mencionado, visando a anulação da 

escritura pública de renúncia de direitos hereditários firmada por todos os 

herdeiros em prol da inventariante (fl. 440), haja vista que o julgamento 

influirá diretamente no seguimento deste, determinando se processará na 

forma de inventário ou de arrolamento sumário, como antes percorrido.

Destarte, remetam-se os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Fica a inventariante, desde já, ciente de que deverá se manifestar tão logo 

decorra o aludido prazo, independentemente de nova intimação, noticiando 

no presente feito o atual andamento dos autos nº. 9301-96.2011.811.0003 

(701323). Em caso de inércia, o feito retomará a marcha processual.

 Com ou sem manifestação, renove-se a conclusão.

Ciência à inventariante, via DJE.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 431921 Nr: 585-17.2010.811.0003

 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: JOVELINA MEDEIROS DIAS, JOÃO BATISTA DE 

MEDEIROS, CARLOS HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS, MARIA 

MARGARIDA MEDEIROS, EVA MARIA RODRIGUES MEDEIROS, LAURO 

CEZAR RODRIGUES MEDEIROS, MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS 

SILVA, ANA MEDEIROS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS, 

MARIA GERALDA MEDEIROS DA CRUZ, UEDER VENIMAR DE SOUSA, 

JOÃO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, EMÍLIO PEREIRA, CRISTINA 

NAILSA NEVES DOS SANTOS, ANDREIA ALVES MARTINS MEDEIROS, 

MARIA DA GLORIA DE SOUSA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO CARDOSO DE MEDEIROS, 

IZABEL FERREIRA DOS SANTOS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

A teor do requerimento formulado às fls. 250/252, defiro a suspensão do 

andamento do presente feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 

fins de cumprimento integral do disposto à fl. 210.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, intime-se a 

inventariante pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão, sob pena de extinção.

Cumpridas as determinações, abra-se vista à Fazenda Pública.

Após, renove-se a conclusão.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002951-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR LINO XAVIER (REQUERENTE)

VANDERLI LINO XAVIER (REQUERENTE)

HELIO LINO XAVIER (REQUERENTE)

LUZIMAR MARIA XAVIER (REQUERENTE)
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ANTONIA ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON LINO XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002951-31.2018.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante a requerente LUZIMAR MARIA 

XAVIER, facultando-a a firmar compromisso em 05 (cinco) dias para os 

fins legais. Doravante, intime-se a inventariante para, no prazo de 20 

(vinte) dias, apresentar o plano final de partilha, acompanhado dos 

seguintes documentos: a) certidão de nascimento do herdeiro Iremar e do 

sucessor Edmilson; b) instrumento de representatividade processual do 

cônjuge da herdeira Antonia. Em seguida, tornem-me conclusos para 

sentença. Às providências. Rondonópolis/MT, 17 de maio de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003575-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LEITE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA TARSO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003575-80.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 2. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente o estado de saúde do 

interditando (laudo médico) e a necessidade de ampará-lo material e 

socialmente, nomeio desde logo curadora provisória, a requerente L. L. B., 

sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites da curatela, 

ficando a referida curadora provisória nomeada depositária fiel dos 

valores recebidos da Previdência, e também obrigada à prestação de 

contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. A curadora provisória deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O 

termo de curatela deverá constar expressamente os limites no que 

concerne a representatividade atribuída à curadora relativamente aos atos 

da vida civil do requerido, limitando-se aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo 

vedado ao curatelado alienar, demandar ou ser demandado sem a devida 

representação de sua curadora. Nada obsta a reapreciação da medida 

quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em que esta 

magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. 4. Desde já, 

determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo 

no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e 

habilidades do demandado, de modo a individualizar sobre quais aspectos 

deverá recair a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem 

como averiguando as vontades e preferências do interditando no que 

tange à pessoa do curador, em laudo próprio e individualizado no prazo de 

10 (dez) dias. 5. Designo audiência de oitiva do interditando para o dia 12 

de julho de 2018 às 14h40min. Cite-se o requerido, cientificando-o de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003614-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS PRAZERES BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003614-77.2018.8.11.0003 Vistos etc., I - Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. II - DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. III - 

Considerando-se os fatos alegados, mormente o estado de saúde do 

interditando (laudo médico) e a necessidade de ampará-lo material e 

socialmente, nomeio desde logo curador provisório, a requerente M. dos P. 

B. da S., sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites da 

curatela, ficando a referida curadora provisória nomeada depositária fiel 

dos valores recebidos da Previdência, e também obrigada à prestação de 

contas quando instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. O curador provisório deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O 

termo de curatela deverá constar expressamente os limites no que 

concerne a representatividade atribuída a curadora relativamente aos atos 

da vida civil do requerido, limitando-se aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo 

vedado ao curatelado alienar, demandar ou ser demandado sem a devida 

representação de sua curadora. Nada obsta a reapreciação da medida 

quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em que esta 

magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. IV – Desde já, 

determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo 

no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e 

habilidades do demandado, de modo a individualizar sobre quais aspectos 

deverá recair a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem 

como averiguando as vontades e preferências do interditando no que 

tange à pessoa do curador, em laudo próprio e individualizado no prazo de 

10 (dez) dias. V – Sem prejuízo, abra-se vista à Defensoria Pública para 

fins de regularizar a distribuição da demanda, no prazo de 15 (quinze) 

dias, haja vista que não constou qualquer dado alusivo à parte requerida 

no cadastramento do processo perante o Sistema PJE. VI - Designo 

audiência de oitiva do interditando a ser realizada in loco para o dia 02 de 

agosto de 2018 às 14h00min. Cite-se o requerido, cientificando-o de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intimem-se, todos. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 17 de maio de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002944-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TITO NUNES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES OAB - MT9416/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1002944-39.2018.8.11.0003 VISTO. TITO NUNES DE 

OLIVEIRA propôs mandado de segurança em face do DIRETOR DA 2ª 

CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que houve violação 

de direito líquido e certo do impetrante, já que referida autoridade praticou 

ato ilegal ao negar a liberação da sua motocicleta apreendida. Aduz o 

impetrante que é proprietário de uma motocicleta de placa KAF3291, marca 

HONDA/CG 150 TITAN, ano 2006/2007, renavam 00907937861, e que, no 

dia 26/03/2018, o condutor RAFAEL MOTTA DE FARIAS, que guiava a 

referida motocicleta, foi abordado em uma blitz e ao apresentar os 

documentos da mesma foi informado que o licenciamento estava vencido, 

razão pela qual foi realizada a apreensão da motocicleta. Alega que 

regularizou os débitos junto aos órgãos competentes e, em 11/04/2018, se 

dirigiu ao pátio Rondon para realizar a liberação do veículo, porém, mesmo 

apresentando todos os comprovantes de pagamento, inclusive da dívida 

ativa paga em 30/11/2017, fora informado que estes pagamentos não 

aparecem no sistema por ter sido emitida uma guia com R$ 0,12 (doze 
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centavos) a maior de diferença e, portanto, não foi realizada a liberação 

da motocicleta que continua apreendida e gerando débitos de pátio 

indevidos. Assim, requer o impetrante a concessão de liminar, para que 

seja liberada imediatamente a motocicleta do pátio onde se encontra retida, 

já que foi regularizada a situação que deu origem à sua apreensão, bem 

como seja determinada a cobrança das diárias do pátio somente de 

26/03/2018 até 11/04/2018, quando o impetrante realizou todo o 

pagamento dos débitos existentes sobre o bem. É o relatório. Decido. O 

deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, de acordo com 

o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à 

demonstração da verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). A concessão da medida constitui faculdade atribuída ao 

Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, 

dependendo o deferimento da relevância do fundamento do pedido e do 

risco da ineficácia da medida, na hipótese de se aguardar a providência 

final. De acordo com a inicial, o impetrado negou liberar a motocicleta do 

impetrante, sob o argumento de que o pagamento referente ao IPVA que 

se encontra em dívida ativa não aparece no sistema, por ter sido emitida 

uma guia com R$ 0,12 (doze centavos) a maior de diferença. Com efeito, 

da análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que o 

impetrante comprovou o pagamento dos débitos relativos ao Seguro 

DPVAT 2018, Licenciamento Anual até o ano de 2018, e CDA nº 

201790068 (IPVA em dívida ativa) (p. 14/20 do PDF). As guias de 

pagamento da CDA nº 201790068, no valor de R$ 359,53, do FUNJUS, no 

importe de R$ 35,95, e a certidão de dívida ativa nº 201790068 com valor 

de R$ -0,12 confirmam a alegação do impetrante (p. 16/22 do PDF). Tais 

documentos atestam que o IPVA inscrito em dívida ativa foi quitado e que, 

ainda, há um crédito em favor do autor. Por esta razão, referido IPVA não 

pode ser óbice à liberação da motocicleta do impetrante. Seria totalmente 

incoerente impedir a liberação de um veículo pelo fato do sistema não 

reconhecer o pagamento de uma guia que foi paga em valor superior. É 

certo que a restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio 

pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de 

outros encargos previstos na legislação específica, na forma prevista no 

artigo 271 do CTB. No caso, como a apreensão se deu em razão da 

condução de veículo que não estava licenciado (art. 230, IV, do CTB), 

necessário também a quitação do licenciamento da motocicleta. De acordo 

com o artigo 131, § 2º, do CPC, o veículo somente será considerado 

licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e 

multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas. Em consulta ao site da 

Sefaz/MT (https://www.sefaz.mt.gov.br/ipva/webrellan/WebRelLanHttp), 

verifica-se que o IPVA de 2018 encontra-se vencido (31/01/2018) e 

pendente de pagamento. Tal débito impede o licenciamento e a liberação 

da motocicleta do impetrante. Por outro lado, conforme delineado, o IPVA 

inscrito em dívida ativa não impede a liberação da motocicleta, pois, os 

documentos apontam, pelo menos nesta fase inicial, que referido débito 

está pago. Com essas considerações e, com fundamento no artigo 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO em parte a ordem de segurança 

pretendida, para o fim de determinar que a autoridade impetrada NÃO 

CONDICIONE o licenciamento e a liberação da motocicleta do impetrante 

(KAF3291, marca HONDA/CG 150 TITAN, ano 2006/2007, Renavam 

00907937861) a baixa do IPVA inscrito em dívida ativa, já que a CDA nº 

201790068 comprova que já houve o pagamento de tal débito; no entanto, 

o impetrante deverá efetuar a quitação do IPVA de 2018 e eventual multa 

existente, para fins de licenciamento e liberação do veículo. INDEFIRO o 

pedido de que a cobrança das diárias do pátio somente recaia sobre o 

período de 26/03/2018 até 11/04/2018, pois ainda existe débito que impede 

a liberação do veículo do autor. Expeça-se o respectivo mandado para 

cessação dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da presente 

demanda, na forma deferida, ou seja, “para determinar que a autoridade 

impetrada NÃO CONDICIONE o licenciamento e a liberação da motocicleta 

do impetrante (KAF3291, marca HONDA/CG 150 TITAN, ano 2006/2007, 

Renavam 00907937861) a baixa do IPVA inscrito em dívida ativa, já que a 

CDA nº 201790068 comprova que já houve o pagamento de tal débito; no 

entanto, o impetrante deverá efetuar a quitação do IPVA de 2018 e 

eventual multa existente, para fins de licenciamento e liberação do 

veículo”. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 

dez (10) dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei nº 

12.016/09, art. 7º, I). Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou não 

informações, manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de 

dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos remetidos à 

conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 15 de maio 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001243-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELVIRA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo: 1001243-43.2018.8.11.0003 VISTO. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando o motivo da produção da prova e indicando os fatos 

a serem provados, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

terça-feira, 15 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001997-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TAVARES MARANHAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010275-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183-O 

(ADVOGADO)

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS ADVOGADAS PARTE AUTORA PARA QUERENDO , 

APRESENTE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003325-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003325-47.2018.8.11.0003 VISTO. GIOVANI MOREIRA 

ajuizou ação previdenciária de manutenção do auxílio doença acidentário, 

sua transformação em aposentadoria por invalidez, cumulada com pedido 

subsidiário de concessão de auxílio acidente e pedido de tutela de 

urgência em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

aduzindo, em síntese, que labora para a empresa Marcos Antonio Klan de 

Farias - ME, desde a data de 24.09.2016, e que sempre trabalhou como 

motorista, quando, em março do ano de 2017, passou a sentir muitas 

dores na coluna, tendo sido diagnosticado com “hérnia disco da coluna 

cervical com radiculopatia C5-C6/C6-C7, lordose cervical, espondilose 

dorsal, osteofitos cervical, torácico e lombar”. Alega que percebe o 

benefício de auxílio doença desde a data de 19/05/2017, com previsão de 
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cessação para 30/06/2018. No entanto, afirma que se encontra totalmente 

incapaz para o exercício de atividade de forma omniprofissional. 

Assevera, ainda, que sente dores intensas na região cervical e dorso 

lombar com crepitância e dormência, choques, perda da força motora dos 

membros superiores e inferiores, conforme atestado do médico 

especialista. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar a manutenção do benefício previdenciário de auxílio doença até 

decisão final. É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300). Analisando os autos, não se 

vislumbra a urgência da medida, haja vista que o requerente já está sendo 

beneficiado pelo auxílio doença previdenciário (Id n° 13044656, p. 1). Na 

hipótese, em que pesem as alegações do autor, é certo que não há que se 

falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez 

que o benefício já foi concedido pela autarquia ré. Além disso, é de 

conhecimento deste Juízo que nos 15 (quinze) dias finais do benefício, 

caso o beneficiário se considere incapacitado para o trabalho, poderá 

requerer novo exame médico-pericial, mediante pedido de prorrogação, 

que poderá ser feito através de uma simples ligação telefônica ou pela 

internet. Neste contexto, não há como ser deferida a tutela de urgência 

neste momento. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência almejado pelo autor. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria 

não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e 

pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). CITE-SE o requerido para oferecer 

resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique 

o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 16 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001630-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXSANDRO MAZIERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001630-29.2016.8.11.0003. AUTOR: MARCIO ALEXSANDRO MAZIERO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. INDEFIRO os pedidos de 

reconhecimento de liquidação por valor zero e extinção do feito 

formulados no Id. 1296067, uma vez que o recente entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que 

somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência 

de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente 

da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de 

maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do 

servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, 

Julg. 11/07/2017). Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 15 (quinze) dias, SOB PENA DE BLOQUEIO. RONDONÓPOLIS, 15 de 

maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004699-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOARES BRITO & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N° 1004699-81.2018.8.11.0003 VISTO. Intime-se a parte 

autora para juntar, no prazo de 10 (dez) dias, cópia das suas últimas 

declarações de imposto de renda, haja vista que os documentos 

constantes dos autos não se mostram suficientes para comprovar de 

forma inequívoca a sua alegada hipossuficiência. Cumpra-se. 

Rondonópolis, quarta-feira, 16 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 354642 Nr: 1481-56.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCARA SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - 

OAB:19724/O

 VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser deferido.Segundo 

o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.Assim, 

partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on line se mostra totalmente 

viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do CPC, traz como 

primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a penhora on line 

constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta gradação legal.

(...). Com essas considerações, DETERMINO a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na forma do 

artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados na(s) conta(s) da devedora, intimando-o ainda, para 

que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio da 

parte devedora, sob pena de extinção da execução.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 815517 Nr: 1399-19.2016.811.0003

 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: JASDQ, SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ 

ARTHUR SILVA DE QUEIROZ, representado por sua genitora SIMONE DOS 

SANTOS SILVA QUEIROZ, em face ESTADO DE MATO GROSSO.

Na caso, foi designada audiência para oitiva da testemunha PAULA 

ROSANA SATORI, arrolada pela parte autora, para o dia 16 de maio de 

2018, às 15h30min.

 A parte autora protocolou petição, em 14/05/2018, requerendo a 

redesignação da referida audiência e o regular acesso aos autos com 

antecedência razoável da nova audiência a ser designada, sob o 

argumento de que ficou impedido de ter acesso aos autos, haja vista que 

o feito encontra-se em carga com o requerido desde o dia 26/04/2018.
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Com efeito, conforme certificado pela Sra. Gestora, os autos foram 

retirados em carga pela Procuradora Estadual Gabriela Novis Neves 

Pereira Lima, na data de 26 de abril de 2018, e até a presente data não 

foram devolvidos, muito embora tenha sido expedida carta precatória com 

a finalidade de proceder a busca e apreensão do feito, o que impede a 

realização da audiência anteriormente aprazada.

 Diante disto, redesigno a audiência para o dia 01 de agosto de 2018, às 

15h30min.

 A petição apresentada pelo autor na data de 14/05/2018 (protocolo nº 

A677148) e a presente decisão deverão ser juntadas no processo assim 

que ele for devolvido na secretaria deste Juízo.

 Intimem-se as partes da nova data da audiência. O requerido deverá ser 

intimado por carta, com aviso de recebimento, tendo em vista o processo 

encontra-se em carga indevida para a Procuradora Estadual Gabriela 

Novis Neves Pereira Lima.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 815517 Nr: 1399-19.2016.811.0003

 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: JASDQ, SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº JOÃO RICARDO FILIPAK, representado o polo ativo, 

PARA TOMAR CIÊNCIA QUE A AUDIÊNCIA PARA INQUIRIÇÃO DE 

TESTEMUNHA FOI REDESIGNADA PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, 

ÁS 15:30HS, a ser realizada na Sala de Audiência desta 1ª Vara da 

Fazenda Publica de Rondonopolis-MT, conforme decisão prolatada nos 

autos.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007077-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BALTAZAR ANGELO DE PAULO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005554-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006776-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO VALENTIM PORTELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007265-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER FARIAS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007105-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRA LUCAS DE BARROS PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007090-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETIENNE ANTOINE STRATIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007394-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CORREA LOPES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 
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Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004904-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMONA ESPINDOLA DO AMARAL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007093-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FRANCISCO NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007549-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA BATISTA VILAMAIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007309-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA COIMBRA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007335-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR TADEU AGOSTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007156-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ROBERTO MESQUITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007099-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORVACI OSVALDO LULIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007654-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDECIO FIGUEROA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009868-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MUNARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008246-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN PEREIRA CALDAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004518-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSKINE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA 

(EXECUTADO)

KIOSHI YANO (EXECUTADO)

NEUSA HIROMI YANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006932-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDAN SOUSA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007542-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEI ALVES DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006898-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO BISPO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007741-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OGUIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007412-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007528-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODELIR ANTONIO BALBINOTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço correto e atual da parte executada, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Se indicado, expeça-se o 

necessário para efetuar a citação. Sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para a sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CELESTINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1001074-56.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

12.338,36; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: APARECIDA CELESTINA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SAO JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria, parte requerida, para especificar as provas que 
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pretende produzir, conforme deliberação inicial proferida nos autos. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 17 de maio de 2018. 

Atenciosamente, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(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 das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 723458 Nr: 4451-28.2013.811.0003

 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: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora a indenização por dano moral 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), com correção monetária baseada no 

IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros 

moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/97.Deixo de condenar o réu à custa processuais nos 

termos do artigo 2.14.5 da CNGC. Condeno o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do §3º, I, do art. 85 do CPC/2015. A sentença 

não está sujeita à remessa necessária, uma vez que condenação foi 

inferior a 500(quinhentos) salários-mínimos – § 3º, II, art. 496 do Código de 

Processo Civil.P.R.I.Rondonópolis, 16 de maio de 2018.Edson Dias ReisJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 386219 Nr: 14253-94.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLEIMAN ALY DIB, ESPÓLIO DE SLEIMAN ALY 

DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTI DELGADO - 

OAB:6682-B - MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA através do seu procurador, para 

apresentar(em) contrarrazões ao recurso de apelação oferecido pelo 

exeqüente, no prazo de 15 (quinze) dias

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 774040 Nr: 3951-88.2015.811.0003

 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: CARLOS MANOEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Considerando que o processo já foi sentenciado e o Estado de Mato 

Grosso já cumpriu a decisão proferida nos autos, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 428883 Nr: 10966-21.2009.811.0003

 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: ALGEMIRO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, HELDER 

MIGUEL FERREIRA, RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, DIMAS JOSÉ DA SILVA, 

RORACI PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ARENALES 

FRANCO - OAB:88395, Fernando Arenales Franco - OAB:88395/SP, 

PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 

OAB:PROCURADORIA, ROBSON DA SANÇÃO LOPES - OAB:226746

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §3º, incisos I, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa 

enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído 

no artigo 98, §3º, do CPC/2015.Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.Rondonópolis, 17 de maio 

de 2018.Edson Dias ReisJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 448286 Nr: 3465-45.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA DE SOUZA VAZ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

De início, esclareço que em que pese ser legítimo o ato de suspensão do 

processo em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 

1.657.156/RJ (2017/0025629-7), é certo que análise do pedido de bloqueio 

não resta prejudicada, uma vez que se trata de medida urgência para 

cumprimento da liminar concedida nos autos.

Aliás, em questão levantada naquele recurso, restou decidido que 

compete ao juízo de origem apreciar as medidas de urgência, como se vê:

QUESTÃO DE ORDEM

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em 

epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

“A Seção, em questão de ordem suscitada pelo Senhor Ministro Relator, 

por maioria, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, decidiu 

ajustar o tema do recurso repetitivo, nos seguintes termos: 

'Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS'. Deliberou, ainda, à 

unanimidade, que caberá ao juízo de origem apreciar as medidas de 

urgência”.

Participaram do julgamento a Srª Ministra Assusete Magalhães e os Srs. 

Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Francisco 

Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes e Mauro Campbell 

Marques. (STJ - QO na ProAfR no REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, 

Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2017, 

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

Ademais, em 25.04.2018, o Superior Tribunal de Justiça julgou o referido 

recurso repetitivo, não podendo, assim, se falar em suspensão dos autos 

até julgamento do referido processo.

Assim, Intime-se o réu para que, no prazo de 05(cinco) dias, forneça o 

medicamento Usarcol 300 mg para parte autora, sob pena de bloqueio.

Em caso de descumprimento, deverá a parte autora apresentar três 
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orçamentos atualizados para realização do bloqueio.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 825891 Nr: 4995-11.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

 Considerando que a empresa Carmed apresentou relatório médico e a 

nota fiscal do serviço prestado no período de 20/02/2018 a 28/02/2018 – 

fls. 875/884 e do período de 01/03/2018 a 31/03/2018, manifeste-se o 

Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) quanto a documentação 

apresentada. E após, dê-se vista ao Ministério Público.

Caso não ocorra objeção do Estado de Mato Grosso, expeça-se alvará em 

favor da empresa Carmed, devendo ser adotado o procedimento disposto 

no Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, determino que seja juntada nos autos a ordem de bloqueio 

realizado no sistema Bacenjud – fls.862/863 – e sua respectiva resposta.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 799355 Nr: 14072-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - 

AMBEV, MILTON SELIGMAN, RICARDO TADEU ALMEIDA CABRAL DE 

SOARES, PEDRO DE ABREU MARIANI, RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUZA, 

RICARDO MANUEL FRANGATOS PIRES, CARLOS EDUARDO 

KLUTZENSCHELL LISBOA, LUIZ FERNANDO ZIEGLER DE SAINT EDMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:MT/3934, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - OAB:OAB/RJ 

112.310

 Vistos etc.,Trata-se de executivo fiscal interposto em desfavor de 

Companhia de Bebidas das Américas – Ambev e outros. Houve a remessa 

por este juízo à 1ª Varada Especializada de Fazenda Pública da Comarca 

de Rondonópolis às fls. 91, com a imediata devolução em fls. 92. 

Decido.Na espécie, verifico que a referida ação anulatória de nº 

23129-96.2015.811.0041 tramita atualmente perante a Vara Especializada 

de Executivo Fiscal de Cuiabá. Com efeito, evidente a conexão entre as 

demandas, uma vez que a ação anulatória visa comprovar a irregular 

cobrança da CDA discutida nestes autos, razão pela qual devem ser 

esses autos redistribuídos conforme determinado anteriormente pelo 

juízoDesse modo, faz-se necessária a reunião dos processos, de modo a 

evitar decisões conflitantes, além de aperfeiçoar o julgamento e ensejar 

economia processual.Levando-se em consideração que ambos os 

processos foram distribuídos enquanto vigente o CPC/73, a regra para 

prevenção do juízo em casos de comarcas distintas era disposta pela 

citação válida, nos termos do art. 219 do antigo CPC. Logo, como o 

mandado de citação positiva foi juntado naqueles autos em 24/08/2015, 

antes mesmo da distribuição dessa execução – 22/09/2015 –, o juízo de 

Cuiabá é prevento. Assim, remetam-se os autos ao juízo da Vara 

Especializada de executivo fiscal de Cuiabá, com as devidas cautelas de 

estilo. Int. Às providências.Rondonópolis, 16 de maio de 2018. Edson Dias 

ReisJuiz de Direi

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007795-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR ZARAMELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007161-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO MOUSSALEM LIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007157-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA MADALENA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006168-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007411-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 289 de 385



prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007473-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007155-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMO CEZAR SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007120-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDA MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007208-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006730-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI INACIO ARNHOLD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007312-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO DE ARAUJO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007140-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FABIAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006957-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ABADIA CAMPOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006992-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007073-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006726-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFIF YOUSSEF MERHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007342-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN NEI PALAMONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007726-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO CANDIDO VIDOTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000964-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENI LOURDES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000961-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o 

prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos para 

satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se o 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 635367 Nr: 6571-84.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA SANTOS DA SILVA, GABRIEL 

WELLINGTON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 I – Dada a confirmação da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto a fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

as testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se as defesas para, no mesmo prazo, informar as 

testemunhas que desejam oitivar em plenário .

IV – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665317 Nr: 13629-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT
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 Intimação para o advogado do réu, Dr. Dejalma Ferreira dos Santos, OAB 

12062, para que, no prazo legal, manifeste na fase do art. 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646324 Nr: 7078-11.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO RODRIGUES - 

OAB:26.963

 Intimação para o advogado do réu, Dr. Edivaldo Rodrigues, OAB 26963, 

para que, no prazo legal, manifeste na fase do art. 422 CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 608560 Nr: 6434-10.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLTON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B

 Conforme parecer do Ministério Público acostado à fl. 203, faço intimação 

do causídico Dr. Ronaldo Bezerra dos Santos, OAB 9521/B, para que 

proceda a regularização representação processual, nos termos do art. 5°, 

§ 1° da Lei Federal n° 8.906/1994.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 662131 Nr: 10681-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MORAES DA SILVA, Ulisses 

Henrique dos Santos, Victor Hugo da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699, Adeir Alexsander Froder - OAB:9699 MT

 Intimação do advogado de defesa dos réus Ulisses Henrique dos Santos 

e Victor Hugo da Silva Santos, para apresentação de defesa no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 661658 Nr: 10285-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181

 I – Designo para o dia 07 de junho de 2018, às 13h30min, audiência para 

oitivar as testemunhas “sem rosto”.

II – Intimem-se o Ministério Público e defesa, devendo o representante 

ministerial se responsabilizar pela condução das testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 611808 Nr: 2198-78.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 I – Designo para o dia 05 de junho de 2018, às 14h30min, audiência para 

oitivar as testemunhas com endereços indicados na cota de fls. 203/204.

II – Intimem-se as testemunhas, Ministério Público e defesa, devendo a 

defesa, em até 05 dias antes da audiência, em caso de persistência, 

indicar os endereços das testemunhas não localizadas, vez que o 

Ministério Público está a desistir.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638691 Nr: 491-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 491-70.2016.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOÃO ALVES DE MEDEIROS

INTIMANDO: Réu(s): João Alves de Medeiros, Cpf: 85272426134, Rg: 

12340405 SSP MT Filiação: Maria Barbosa de Medeiros e Maria de Lourdes 

dos Santos Medeiros, data de nascimento: 30/08/1979, brasileiro(a), 

natural de -RN, solteiro(a), gesseiro, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da r. sentença que 

segue transcrita.

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de João 

Alves de Medeiros, qualificado nos autos, imputando-lhe as sanções 

previstas no art. 155, § 4º, II (destreza), do Código Penal, pela prática do 

fato delituoso narrado nos seguintes termos:

“Constam dos autos do incluso caderno informativo que em data de 

09/01/2016, no período noturno, na Rua São Sebastião, em frente ao 

“PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL”, bairro Jardim Santa Marta, nesta 

cidade, o denunciado JOÃO ALVES DE MEDEIROS subtraiu para si, com 

ânimo de assenhoramento definitivo, mediante destreza, 01 (um) veículo 

Jeep/Renegade Sport AT, cor preta, ano/modelo 2015/2016; 01 (um) 

óculos, marca Ray-ban; 01 (um) perfume “Dolce Gabbana”; 01 (um) 

canivete; 01 (uma) lanterna pequena e 01 (um) isqueiro (bens 

recuperados), avaliados em R$ 73.447,00 (fl. 23), pertencentes à vítima 

Daniel Milhomem Morais.

São dos autos que no dia 09/01/2016, por volta das 20:22, o denunciado 

deu entrada no Pronto Atendimento Municipal, por intermédio do SAMU, 

pois havia sido vítima de agressão física, e nesta ocasião João ficou em 

observação aguardando atendimento médico, conforme documentos de 

fls. 16/18.

Após duas horas em observação, o denunciado passou por atendimento 

médico, realizado pela vítima, que é médico naquela unidade hospitalar. 

Durante aquele procedimento, o denunciado, mediante destreza, furtou a 

chave do veículo da vítima, que estava no interior de sua bolsa.

São dos autos, outrossim, que após receber alta médica, o denunciado em 

poder da chave do veículo da vítima, nele adentrou e foragiu do local, ao 

passo que Daniel fora avisado do crime e, de imediato, acionou a Polícia 

Militar.

Em rondas pelo Bairro Lucia Maggi, uma guarnição da PM se deparou com 

o veículo da vítima, momento em que emanou ordem de parada, porém, o 

denunciado desobedeceu empreendeu fuga rumo ao anel viário, sendo 

que os milicianos iniciaram o acompanhamento do referido automóvel.

Durante a fuga, o denunciado colidiu o referido carro em vários veículos 

estacionados no Bairro Granville, sendo que a Polícia Militar logrou 

interceptar o automóvel no cruzamento da Avenida Tamoio, com a Rua da 

Saudade, ocasião em que localizou em poder do João 01 óculos, 01 

perfumes, 01 canivete, 01 lanterna e 01 isqueiro, todos pertencentes a 

Daniel.

Diante disso, o denunciado fora conduzido até à 1ª Delegacia de Polícia, 

onde a vítima o reconheceu como sendo o paciente que horas antes havia 

recebido atendimento médico no PA.

Logo, fora lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de 

João.
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Por fim, destaca-se que o denunciado responde nesta Comarca a 01 

(uma) ação penal por crime de trânsito (Proc. N. 12201-86.2010.811.0003, 

Código 443531). (...)”

2. Denúncia recebida em 05.02.2016 (fl. 41); citação ocorrida à fl. 63 e 

resposta à acusação apresentada à fl. 64.

3. Durante a audiência de instrução e julgamento foi ouvida a vítima Daniel 

Milhomem Moraes e a testemunha Marcos José Parcifico, cujo teor foi 

gravado em mídia digital anexada aos autos (mídia de fls. 75 e 86), bem 

como decretada a revelia do réu (fl. 72).

4. As partes desistiram da inquirição da testemunha Uenderson 

Domingues Dias (fls. 72).

5. Em alegações finais escritas (fls. 87/89), o Ministério Público postulou 

pela ‘procedência da denúncia.

6. Já a defesa do acusado, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da 

circunstância atenuante da confissão, bem como a exclusão da 

qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II (destreza), do CP e fixação de 

regime diverso do fechado para o cumprimento da pena.

7. É o relato. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

8. Trata-se de ação penal que imputa ao acusado as sanções previstas 

no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, cuja descrição típica está delimitada 

no Código Penal nos seguintes termos:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. [...]

§ 4º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime é 

cometido:

II - Com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza.

II.1 – DA MATERIALIDADE

9. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de 

ocorrência de fls. 09/10, termo de exibição e apreensão de fl. 21, auto de 

entrega de fl. 15, auto de avaliação de fl. 29 e pelos depoimentos 

testemunhais colhidos durante a instrução processual.

II.2 – DA AUTORIA

10. A autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois além de preso em 

flagrante delito na posse das res furtivae, ao ser interrogado perante a 

autoridade policial o réu confessou o crime, negando apenas o emprego 

de destreza.

11. Nesse sentido é a jurisprudência:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA 

DELEGACIA - CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM 

JUÍZO - CONDENAÇÃO -PERSONALIDADE DESVIRTUADA - TRANSAÇÃO 

PENAL - REGISTROS POSTERIORES AO FATO. I. MANTÉM-SE A 

CONDENAÇÃO QUANDO A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, AINDA QUE NA 

FASE INQUISITORIAL, É CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS 

POLICIAIS E PELA CONFISSÃO DO RÉU. II. EM CRIMES CONTRA O 

PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL CREDIBILIDADE. 

III. OS REGISTROS DE TRANSAÇÕES PENAIS REGIDAS PELA LEI 9.099/95 

NÃO AUTORIZAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS. IV. NÃO HÁ COMO DESVALORAR A PERSONALIDADE POR 

FATOS POSTERIORES AO QUE ESTÁ SENDO JULGADO. PELA LÓGICA, 

SE O CRIME EM JULGAMENTO ESTIVESSE SENTENCIADO ANTES DO 

COMETIMENTO DOS OUTROS DELITOS, A PENA NÃO TERIA SIDO INCR 

EMENTADA. V. AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME AUTORIZAM O AUMENTO 

DA PENA-BASE, POIS, ALÉM DE PERDER OS BENS E OS DOCUMENTOS, A 

VÍTIMA AINDA SOFREU ESCORIAÇÕES, EMBORA LEVES. VI. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-DF -  APR: 25764820018070005 DF 

0002576-48.2001.807.0005, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de 

Julgamento: 18/12/2008, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

03/02/2009, DJ-e Pág. 105).

12. Nas duas fases em que foi ouvido (inquisitorial/judicial), a vítima Daniel 

Milhomem Moraes relatou que é médico e no dia 09.01.2016, estava de 

plantão no Pronto Socorro Municipal desta cidade, ocasião em que uma 

colega de trabalho informou ter visualizado alguém sair com o seu veículo, 

instante em que percebeu que a chave do referido veículo não estava em 

seu bolso, tampouco em sua bolsa, a qual ficava guardada no anexo 

próximo a sala de observação, razão pela qual comunicou o 

acontecimento à polícia militar.

13. Logo depois, a vítima foi informada pelos policiais militares que o seu 

veículo havia sido recuperado e, ao se deslocar até a delegacia de polícia, 

reconheceu o autor do furto como um paciente que havia atendido horas 

antes e afirmou que o mesmo ficou sozinho por um período na sala de 

observação, ocasião em que, provavelmente, subtraiu a chave do interior 

de sua bolsa.

14. Nessa linha de raciocínio é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO 

EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA 

DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA FIRME E COESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO 

E PERÍCIA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em 

absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade 

encontram-se sobejamente comprovadas, contando o acervo probatório 

com a exposição dos fatos e o reconhecimento do réu pela vítima tanto na 

delegacia como em juízo. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o 

patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se 

de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto 

condenatório, quando corroborada pelas demais provas dos autos. 3. A 

apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para o 

reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, 

do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros 

elementos probatórios, como é o caso dos autos. 4. Recurso desprovido. 

(Acórdão n.756743, 20130310056578APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA 

DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, 

Data de Julgamento: 30/01/2014, Publicado no DJE: 05/02/2014. Pág.: 161). 

Grifos nosso.

15. O policial militar Allyson Macario de Oliveira, quando ouvido durante a 

instrução, afirmou que ao serem comunicados acerca do crime, sua 

guarnição iniciou rondas pelo bairro Lúcia Maggi, ocasião em que se 

depararam com um veículo de características semelhantes ao da vítima. 

Ato contínuo, os policiais deram ordem de parada, o que não foi atendido 

pelo suspeito, o qual empreendeu fuga sentido ao anel viário, sendo 

iniciada perseguição nas intermediações dos bairros Sun Flower e 

Granville, sendo realizada a sua detenção em seguida.

16. Esclareceram ainda, que o réu foi detido no bairro Granville apenas em 

razão de ter colidido o veículo de propriedade da vítima em outros que 

estavam estacionados.

17. Como se sabe, o depoimento dos policiais constitui elemento de prova 

de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como 

tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado.

18. A propósito, é a jurisprudência:

TJDFT – PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E 

AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. 

PROPORCIONALIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS. 1. Inviável o acolhimento de pleito 

absolutório se a sentença condenatória vem lastreada em provas cabais, 

em especial diante da prisão em flagrante do autor na posse da res furtiva 

e da prova oral colhida. 2. Justifica-se a avaliação negativa dos 

antecedentes e da personalidade do réu, em face das várias e diferentes 

condenações anteriores constantes de sua folha penal, transitadas em 

julgado. 3. A pena pecuniária deve guardar correspondência com a pena 

corporal imposta. 4. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é 

de rigor sua condenação no pagamento das custas, cabendo ao Juízo das 

Execuções Penais conceder eventual isenção diante da situação 

financeira do condenado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Acórdão n.756251, 20130310206129APR, Relator: JESUINO RISSATO, 

Revisor: JOSÉ GUILHERME, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 

30/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 260). Grifos nosso

19. Portanto, a confissão extrajudicial do acusado aliada às demais provas 

produzidas nos autos constituem elementos probatórios suficientemente 

aptos a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor 

condenação.

II.3 – DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA (ART. 155, § 4º, II, DO CP)

20. Em relação à qualificadora da destreza narrada na denúncia, verifico 

que a conduta do réu não se amolda a descrição conceitual da referida 

qualificadora, pois como se sabe, a destreza exige uma especial qualidade 

ou habilidade do réu, capaz de retirar o objeto da vítima sem que ela 

perceba.

21. No caso dos autos, verifica-se que o réu apenas se aproveitou a 

ausência da vítima no local para subtrair a chave do veículo da sua bolsa, 

que estava na sala ao lado, não demonstrando, portanto, nenhuma 

habilidade extraordinária para a prática do ato.

22. Ademais, para a caracterização da destreza exige-se que a vítima 

traga o objeto consigo para que o agente o retire sem que ela perceba, 

situação que não se verifica no presente.
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23. A respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA E 

CONCURSO DE PESSOAS - MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEMONSTRADAS - QUALIFICADORA DA DESTREZA - AFASTAMENTO - 

NECESSIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE NÃO EVIDENCIAM 

CONSIDERÁVEL GRAU DE DISSIMULAÇÃO E HABILIDADE DO AGENTE - 

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO 

REINCIDÊNCIA COM CIRCUSTÂNCIA JUIDICIAL DESFAVORÁVEL. É 

qualificado o furto pela destreza quando o agente, com especial 

habilidade, física ou manual, dada a perfeição dos seus movimentos, leva 

a efeito a subtração sem que a vítima o perceba. Se o réu é reincidente, 

com a avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais, é imperiosa a 

fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena, nos 

termos do art. 33 do Código Penal. (TJ-MG – APR: 10514130053523001 

MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 08/09/2015, Câmaras 

Criminais/1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/09/2015). Grifos 

nossos.

24. Assim, não resta comprovado que o réu utilizou-se de habilidades 

específicas para subtração do objeto, motivo pelo qual afasto a referida 

qualificadora.

III – DISPOSITIVO

25. Por todo o exposto, afasto a qualificadora de destreza e, por 

consequência, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR João Alves de Medeiros como incurso nas sanções previstas 

no art. 155, “caput”, do Código Penal.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

26. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

27. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações acerca de condenação penal 

passada em julgado em desfavor do acusado, deixo de valorar 

negativamente este ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem considerados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de revelador nos 

autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

28. Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um 

consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, 

diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, 

entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão 

das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela 

quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. 

Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 

8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

 29. No caso, o crime praticado possui pena de 1 a 4 anos de reclusão. 

Portanto: 4 – 1 = 3 (36 meses) / 8 = 4 meses e 15 dias para cada 

circunstância negativa .

30. Tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao 

réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

31. Na segunda fase, tendo em vista que o réu confessou a prática 

delitiva, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal. 

No entanto, por força do disposto na súmula 231 do STJ , deixo de diminuir 

a pena aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal.

 32. Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

33. Na terceira fase, não constato a presença de nenhuma causa de 

aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

 34. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

IV.1 – PENA DEFINITIVA

35. Assim, fixo a pena final do réu em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, 

as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer 

outra causa de aumento ou diminuição da pena.

36. Regime de pena: diante do quantum aplicado e tratando-se de 

condenado tecnicamente primário, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o cumprimento da 

reprimenda.

37. Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 

2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores 

da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo 

pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a 

pena privativa de liberdade por: uma restritiva de direitos a ser fixada pelo 

juízo da vara de execuções penais.

38. O cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da execução penal, nos 

termos do artigo 66, inciso V, alínea “a” da Lei de Execução Penal

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

39. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, tendo em vista que o acusado encontra-se solto, em caso de 

recurso, concedo o direito de recorrer em liberdade.

40. Detração penal: considerando que a pena privativa de liberdade foi 

substituída por pena restritiva de direito, deixo de reconhecer o disposto 

no art. 387, § 2º do CPP, já que sua aplicação não traria nenhum resultado 

prático na atual fase processual.

41. Indenização às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação 

de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração , 

deixo -de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

 42. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os artigos 1.453 

e seguintes da CNGCGJ/MT.

43. Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.
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44. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente; e

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

45. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando ao 

acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do art. 

1.421, caput e parágrafo único, da CNGC/MT. Publique-se, registre-se e 

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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 15 de maio de 2018.

Joelma Borges de Oliveira Pereira
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segue transcrita.

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

JOSÉ MÁRIO DA SILVA GOMES, qualificado nos autos, imputando-lhe as 

sanções do art. 306, §1º, inciso II da Lei 9.503/97, art. 28, caput, da Lei 

11.343/2006 e art. 180, caput, c/c art. 69 do Código Penal, pela prática dos 

fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 01 de março de 2015, por 

volta das 05h15min, em via pública, na Rua Rio Branco, Bairro Jardim 

Guanabara, em frente ao Fórum, nesta cidade e comarca de 

Rondonópolis-MT, o denunciado JOSÉ MÁRIO DA SILVA GOMES, conduzia 

veículo automotor, sabendo que se tratava de produto de furto, com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e/ou 

outra substância psicoativa que cause dependência.

Segundo se apurou, no dia, hora e local dos fatos, os policiais militares 

efetuaram rondas pela região do Bairro Jardim Guanabara, ocasião em 

que se depararam com o denunciado JOSÉ conduzindo um motocicleta 

YAMAHA, 125K, placa KAP-8824, sem capacete, sabendo que o referido 

veículo se tratava de produto de furto.

Na sequência, indagado pelos milicianos sobre a origem da motocicleta, o 

denunciado afirmou que havia comprado na “Pedrinha” pelo valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), valor este bem abaixo do real, além do veículo 

não possuir qualquer documento ou origem comprovada.

Após, os policiais constataram visíveis sinais de embriaguez no 

denunciado, tais como sonolência, olhos vermelhos, desordem nas 

vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, dentre outros, além de 

encontrarem na posse do 01 (uma) pedra de substância análoga a 

COCAÍNA a qual trazia consigo com a finalidade de consumi-la.

O denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia 

para as providências de praxe. Ao ser entrevistado pela autoridade 

policial, JOSÉ confessou que estava ingerido bebida alcoólica e 

consumindo entorpecente naquela data, alegando, ainda, que não é o 

proprietário da motocicleta, tendo em vista que a pegou de outro indivíduo 

(fls. 16-IP)[...]”. (sic)

2. Denúncia recebida em 01.08.2016 (fls. 72/72-v) após resolução do 

conflito negativo de jurisdição, e resposta à acusação apresentada às fls. 

106/107.

3. Durante a audiência de instrução e julgamento foi decretada a revelia do 

réu, uma vez que este mudou de endereço sem comunicar este juízo e, 

não compareceu ao ato e nem mesmo justificou a sua ausência; as 

testemunhas Josimar Souza de Jesus e Leandro Felix dos Anjos foram 

inquiridas e, o Ministério Público apresentou suas alegações finais de 

forma oral pugnando pela procedência da denúncia, cujos teores foram 

gravados em sistema digital encartado à fl. 115 dos autos.

 4. Já a defesa requereu em relação ao crime de trânsito, a aplicação da 

pena no mínimo legal com o reconhecimento da atenuante de confissão 

prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, bem como pleiteou a absolvição 

do acusado, em relação aos delitos tipificados no art. 180, caput do CP e 

art. 28, caput da Lei 11.343/06, por não haver prova da existência do fato 

e nem prova suficiente para condenação.

5. É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

6. Trata-se de ação penal que imputa as sanções do art. 180, caput, do 

Código Penal, cuja conduta típica está delimitada nos seguintes termos:

Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito 

próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que 

terceiro, de boa-fé, a adquira, recebe ou oculte:

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

 [...].

II.1.1 – DA MATERIALIDADE

7. A materialidade do delito está demonstrada por meio do boletim de 

ocorrência de fls. 11/12; termo de exibição e apreensão de fls. 19 e pelos 

depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

II.1.2 – DA AUTORIA

8. Muito embora o réu tenha negado em juízo a realização do crime, a 

autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois existe um conjunto 

probatório suficientemente apto a demonstrar a prática do crime.

9. O policial militar Josimar Souza de Jesus, nas duas fases em que foi 

ouvido (inquisitorial/judicial), relatou que sua guarnição se deparou com o 

réu pilotando uma motocicleta sem capacete, motivo pelo qual efetuou sua 

abordagem, oportunidade em que constatou a existência de mandado de 

prisão aberto em seu desfavor, bem como que o veículo por ele conduzido 

possuía restrição de furto.

10. Ato contínuo, indagou o acusado acerca da origem da motocicleta, 

tendo o mesmo respondido que comprou na “Pedrinha” pelo valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), oportunidade em que foi realizada sua prisão 

em flagrante.

11. O acusado, ao ser ouvido perante a autoridade inquisitorial, afirmou 

que ‘pegou’ o veículo sem a autorização de seu proprietário porque este o 

havia desaforado.

12. Relata que estava consumindo álcool e drogas no bairro Jardim 

Liberdade em companhia de outros indivíduos, bem como “bancava” o 

consumo de drogas para os mesmos, dentre eles o proprietário da 

motocicleta, instante em que pediu para que este o levasse embora, o qual 

não atendeu ao pedido, motivo pelo qual, ao ter oportunidade, ‘montou’ no 

veículo e foi embora para sua residência.

13. Contudo, tal tese exculpatória, é absolutamente inverossímil e 

desprovida de qualquer fundamento lógico/probatório, sobretudo porque 

nenhuma prova foi produzida nos autos nesse sentido.

14. Com efeito, consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais 

pátrios, uma vez arguida escusa, inverte-se o ônus da prova para que o 

réu apresente justificativa plausível, situação que não se verifica no 

presente em que nenhuma prova foi produzida pela defesa para 

comprovar a escusa apresentada.

15. A propósito, é a doutrina e a jurisprudência:

(...) à Defesa incumbe provar eventual alegação de exclusão da 

antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da criminalidade, 

excludentes da antijuridicidade, causas justificativas ou descriminantes) 

ou excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova 

é seu. Se argúi legítima defesa, estado de necessidade etc., o ônus 

probandi é inteiramente seu... Se alegar e não provar, a decepção também 

será sua ."

 TRÁFICO DE DROGA. FLAGRANTE DELITO. ÔNUS DA PROVA. Tendo o 

agente sido preso em flagrante delito de tráfico de droga, ocorre a 
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inversão do ônus da prova. Isto é, com o flagrante confirmado em juízo 

pela prova testemunhal, em princípio, a acusação comprovou a ocorrência 

do crime e a sua autoria. Qualquer alegação tendente a afastar esta 

presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado. Passa a viger a 

máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo a qual 

"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer". (...) Inexistindo esta 

prova, aliada à falta de bom senso da versão apresentada pelo acusado 

acerca do fato, a condenação se impõe. Apelação improvida. (TRF4, ACR 

2000.70.02.001652-0, Oitava Turma, Relator Manoel Lauro Volkmer de 

Castilho, DJ 12/09/2001)

16. Ademais, é de se reconhecer que a narrativa do réu amolda-se ao 

crime de furto. Certo que, somente não foi feita a alteração da imputação 

deduzida na exordial por não ter nenhuma prova sido judicializada neste 

sentido.

17. Assim, denota-se que a escusa arguida não passa de ardil arquitetado 

pelo acusado para tentar se furtar à aplicação da lei penal, sobretudo 

porque nenhuma testemunha ou outro meio de prova foi produzido nos 

autos a ponto de eximi-lo do crime em questão.

 18. Portanto, impossível falar-se em absolvição ou mesmo na 

desclassificação da conduta para a modalidade culposa, pois dos 

elementos de prova constantes dos autos é possível concluir sem maiores 

esforços que o acusado tinha total conhecimento sobre a origem ilícita do 

bem consigo apreendido.

19. Isto porque, adquiriu (‘pegou’) veículo de pessoa praticamente 

desconhecida, sem exigir qualquer comprovação acerca da propriedade 

do bem.

20. Ademais, nos casos de receptação, sabe-se que cabe ao acusado 

apresentar justificativa plausível sobre a origem do bem, o que não se 

verifica no presente em que o acusado não conseguiu demonstrar de 

forma convincente a posse daquele objeto proveniente de delito 

patrimonial.

21. Nessa linha de raciocínio é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

TJDFT – TJDFT – PENAL. RECEPTAÇÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. 

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NA CONDUTA. 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO 

PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. ELEMENTO SUBJETIVO DO 

TIPO. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMPO DECORRIDO. RECONHECIDA A 

PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. 1. Mantém-se o decreto condenatório pela 

prática do delito de receptação se as provas produzidas nos autos, 

aliadas às circunstâncias da apreensão do bem comprovam que os réus 

tinham conhecimento da origem ilícita do bem. 2. Uma vez encontrado na 

posse de bem de origem ilícita, cabe ao acusado comprovar que não tinha 

conhecimento ou, pelo menos, não tinha condições de saber sobre a 

origem do bem. Hipótese em que há inversão do ônus da prova, 

porquanto, pelas próprias circunstâncias que o acusado se coloca, 

volta-se contra ele a presunção de culpabilidade. 3. Incabível a 

desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º do CP), se há 

provas nos autos de que o réu, no exercício de atividade comercial, 

adquiriu uma motocicleta produto de furto, sem qualquer nota fiscal ou 

documento que atestasse sua procedência, não se cercando de qualquer 

garantia, como ao menos um recibo de compra. 6. Recursos conhecidos e 

improvidos. (Acórdão n.755046, 20090710073916APR, Relator: CESAR 

LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª 

Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 

31/01/2014. Pág.: 207)

22. Desta forma, existem elementos suficientes para imputar ao acusado a 

autoria do delito, bem como a versão apresentada pelo réu é 

absolutamente inverossímil e isolada nos autos.

 23. Assim, se a justificativa do réu encontra-se isolada nos autos e as 

circunstâncias em que realizada a sua prisão indicam sem sombra de 

dúvidas que o bem era de origem ilícita, não há como absolver o acusado.

III – DA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL

24. O crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, está 

delimitado nos seguintes termos:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, fft, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 

seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

25. Da análise dos autos, observo que não consta no feito laudo 

toxicológico para aferir a materialidade do crime e, cuidando-se de crime 

de posse de entorpecente para o uso próprio conforme descrito na 

denúncia, faz-se necessário, no mínimo, o laudo provisório.

 26. Portanto, considerando a inexistência de laudo provisório ou definitivo 

para comprovar a materialidade do delito e atestar se a substância 

apreendida com o acusado tratava-se da popularmente conhecida como 

“cocaína”, não vislumbro a conduta definida no art. 28 da Lei nº 11.343/06, 

razão pela qual resta inviabilizado qualquer juízo valorativo em face do 

acusado, não havendo outra alternativa senão a absolvição.

IV – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

27. A descrição típica do crime de embriaguez ao volante esta delimitada 

no Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/97, nos seguintes termos:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância 

psicoativa que determine dependência:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três)anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

§1º As condutas prevista no caput serão constatadas por: [...]

II – sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da 

capacidade psicomotora.

IV.1 – DA MATERIALIDADE

28. A materialidade do delito está comprovada nos autos por meio do 

boletim de ocorrência de fls. 11/12, complementação B.O para 

caracterização da alteração da capacidade psicomotora de fls. 13/13-v e 

pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução.

IV.1.1 – DA AUTORIA

29. A autoria delitiva está demonstrada, pois além de preso em flagrante 

delito, ao ser interrogado pela autoridade confessou ter praticado o crime 

(fls. 21/21-v).

30. Nesse sentido é a jurisprudência:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA 

DELEGACIA - CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM 

JUÍZO - CONDENAÇÃO -PERSONALIDADE DESVIRTUADA - TRANSAÇÃO 

PENAL - REGISTROS POSTERIORES AO FATO. I. MANTÉM-SE A 

CONDENAÇÃO QUANDO A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, AINDA QUE NA 

FASE INQUISITORIAL, É CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS 

POLICIAIS E PELA CONFISSÃO DO RÉU. II. EM CRIMES CONTRA O 

PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL CREDIBILIDADE. 

III. OS REGISTROS DE TRANSAÇÕES PENAIS REGIDAS PELA LEI 9.099/95 

NÃO AUTORIZAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS. IV. NÃO HÁ COMO DESVALORAR A PERSONALIDADE POR 

FATOS POSTERIORES AO QUE ESTÁ SENDO JULGADO. PELA LÓGICA, 

SE O CRIME EM JULGAMENTO ESTIVESSE SENTENCIADO ANTES DO 

COMETIMENTO DOS OUTROS DELITOS, A PENA NÃO TERIA SIDO INCR 

EMENTADA. V. AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME AUTORIZAM O AUMENTO 

DA PENA-BASE, POIS, ALÉM DE PERDER OS BENS E OS DOCUMENTOS, A 

VÍTIMA AINDA SOFREU ESCORIAÇÕES, EMBORA LEVES. VI. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-DF -  APR: 25764820018070005 DF 

0002576-48.2001.807.0005, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de 

Julgamento: 18/12/2008, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

03/02/2009, DJ-e Pág. 105).

31. O policial militar Josimar Souza de Jesus, ouvido durante a fase 

inquisitorial/judicial, esclareceu que o acusado foi abordado na Av. 

Goiânia, conduzindo a motocicleta YAMAHA/YBR sob influência de 

substância alcoólica, esboçando visível estado de embriaguez e se 

recusou a realizar teste de bafômetro.

 32. Como se sabe, o depoimento dos policiais militares que atenderam a 

ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que 

complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço 

probatório existente em face do acusado.

33. A propósito, é a jurisprudência:

TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 

PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMARIEDADE. 

CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. 

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Os depoimentos dos policiais que, de forma clara e uníssona, 

apreendem a droga após o recebimento de denúncia anônima a respeito 

de suposta traficância, podem e devem ser apreciados com valor 

probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. [...] 
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VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.749095, 

20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, 

Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152).

 APELAÇÃO - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE 

PSICOMOTORA ALTERADA - PRELIMINAR - MANIFESTAÇÃO DA 

PROCURADORIA EM SEGUNDO GRAU - CONSTITUCIONALIDADE - 

REJEITA-SE - RÉU EMBRIGADO - DEPOIMENTO DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA 

PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - TESE DEFENSIVA NÃO 

DEMONSTRADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - 

DOSIMETRIA - EXAGERO - ADEQUAÇÃO - CONDUTA DE USO DE 

DROGAS TIPIFICADA COMO CRIME - CARACTERIZAÇÃO DA 

REINCIDÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA - DIREITOS POLÍTICOS - 

MANUTENÇÃO. A atuação do Ministério Público em segunda instância 

ocorre como custos legis, sendo prevista na legislação ordinária, não 

havendo falar em inconstitucionalidade do comando legal. As declarações 

prestadas por policial, que confirmam o boletim de ocorrência lavrado na 

ocasião, autorizam a manutenção da condenação, principalmente quando 

não comprovadas as teses defensivas. (...). V.V.P. EMBRIAGUEZ AO 

VOLTANTE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE 

ENTRE A PENA DO DELITO E O ART. 293 DO CTB. - Se o prazo da 

suspensão ou proibição do direito de dirigir está entre 02 (dois) meses e 

05 (cinco) anos, há de se fazer concordância com a pena do delito que o 

réu está sendo condenado para se estabelecer a sanção. (TJMG - 

Apelação Criminal 1.0024.11.303344-3/001, Relator(a): Des.(a) Amauri 

Pinto Ferreira (JD CONVOCADO) , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 

30/04/2014, publicação da súmula em 07/05/2014)

34. Assim, se o depoimento dos policiais que realizaram a prisão do 

acusado são firmes e coerentes, bem como não existem indícios ou 

motivos para má-fé em seus depoimentos, há que se considerar os 

mesmos como suficientes para embasar decreto condenatório.

35. Portanto, a confissão do acusado quando da sua prisão em flagrante 

aliada às demais provas produzida nos autos constitui elemento probatório 

suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, 

impor condenação.

IV.2 – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

36. Conforme consta dos autos, o agente, mediante duas ações, praticou 

mais de um crime (receptação e embriaguez ao volante), resultando na 

aplicação da regra disposta no art. 69 do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

37. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR José Mário da Silva Gomes como incurso nas sanções 

previstas no art. 306, §1º, inciso II da Lei 9.503/97 e art. 180, caput, na 

forma do art. 69, ambos do Código Penal; e, nos termos do artigo 386, VII, 

do Código de Processo Penal, ABSOLVÊ-LO da imputação deduzida nos 

termos do art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.

III.1 – DOSIMETRIA DA PENA

38. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

39. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: diante da condenação penal existente em desfavor do 

acusado (ação penal n. 4685-84.2014.811.0064, encartado nos autos de 

execução penal cód. 664064, da 4ª vara criminal da comarca), valoro 

negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso, nada há de revelador dos 

autos.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

 e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há 

que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, inexistem circunstâncias 

a serem valoradas negativamente.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, as 

consequências foram normais a espécie de crime patrimonial.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

III.2 - DO DELITO DE RECEPTAÇÃO

40. Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um 

consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, 

diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, 

entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão 

das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela 

quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. 

Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 

8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

 41. No caso, o crime praticado possui pena de 1 a 4 anos de reclusão. 

Portanto: 4 – 1 = 3 (36 meses) / 8 = 4 meses e 15 dias para cada 

circunstância negativa.

42. Critério de fixação da pena-base: tendo em vista que uma 

circunstância judicial foi valorada negativamente e, considerando o valor 

de cada circunstância, fixo a pena-base em 01 ano, 04 meses e 15 dias 

de reclusão.

43. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem 

consideradas.

44. Na terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento de pena.

 45. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

46. Assim, fixo a pena final para este crime em 01 ano, 04 meses e 15 

dias de reclusão e 10 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, 

diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.

III.3 - DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLTANTE

47. No caso, o crime praticado possui pena de 6 meses a 3 anos de 

detenção. Portanto: 36 – 6 = 30 meses / 8 = 3 meses e 22 dias para cada 

circunstância negativa.

48. Diante disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi 

desfavorável ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada 

circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 09 meses e 22 dias 
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de detenção.

49. Na segunda fase, diante da confissão do acusado, reconheço a 

atenuante prevista no art. 65, III “d” do Código Penal e, portanto, reduzo a 

pena aplicada em 1/6 (01 mês e 18 dias), restando uma pena de 08 meses 

e 04 dias de detenção.

50. Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de aumento ou 

diminuição de pena aplicável ao caso.

 51. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

52. Assim, fixo a pena final para esse crime em 08 meses e 04 dias de 

detenção 10 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante 

da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

III.4 – DO CONCURSO MATERIAL – PENA DEFINTIVA

53. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na 

somatória das penas acima fixadas totalizando, portanto, uma pena final 

de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa; e 08 meses e 

04 dias de detenção e 10 dias-multa, as quais torno definitivas neste 

patamar, diante de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.

54. Regime de pena: nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo 

o regime inicialmente aberto para o cumprimento da reprimenda.

55. Substituição da pena: diante da condenação penal existente em 

desfavor do acusado, entendo que a substituição não é socialmente 

recomendável.

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

56. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, tendo em vista que o acusado encontra-se solto, em caso de 

recurso, concedo o direito de recorrer em liberdade.

57. Detração penal: tendo em vista que o acusado foi solto no presente 

processo, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que 

sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase 

processual.

58. Indenização às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação 

de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração , 

deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

59. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem o art. 1.453 e 

seguintes da CNGCGJ/MT.

60. Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.

61. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente; e

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

62. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando ao 

acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do art. 

1.421, caput e parágrafo único, da CNGC/MT. Publique-se, registre-se e 

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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 15 de maio de 2018.
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I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe 

as sanções previstas no art. 155, caput, c/c artigo 61, II, “H”, ambos do 

Código Penal, pela prática do fato delituoso narrado nos seguintes termos:

“Consta dos autos do incluso caderno informativo que em data de 

30.06.2016, por volta das 16h00min., na rua Filinto Muller, próximo ao 

“Viveiro Requinte”, bairro Jardim Olga Maria, nesta cidade, o denunciado 

subtraiu para si, com ânimo de assenhoramento definitivo, 01 (um) 

aparelho celular (bem recuperado), avaliado em R$ 100,00 (fl. 15), 

pertencente à vítima Iva Pereira Carvalho, idosa com 60 anos de idade.

São dos autos autos que no dia e hora supracitados a vítima estava 

transitando a pé próximo ao “Viveiro Requinte”, quando foi surpreendida 

pelo denunciado, o qual se aproximou por trás de Iva Pereira e subtraiu o 

seu aparelho telefônico que estava no bolso traseiro de sua bermuda, 

sendo que, em seguida, foragiu do local em desabalada carreira.

Ao perceber a ação criminosa, a vítima começou a gritar dizendo: “olha o 

ladrão, olha o ladrão, instante em que Wesley Mendes Fernandes, que 

estava no referido viveiro, saiu de motocicleta, e conseguiu localizar o 

denunciado, ocasião em que determinou que o mesmo devolvesse o 

eletrônico da vítima, sendo que Danilo assim o fez, ao passo que 

continuou a fuga.

Ato contínuo, Wesley informou a duas pessoas que estavam em um carro, 

onde o denunciado havia entrado, as quais se deslocaram até o endereço 

indicado, permanecendo ali até a chegada da Polícia militar.

Diante disso, os milicianos compareceram no local onde o denunciado 

estava ocultando e efetuaram a sua prisão, conduzindo-o à 1ª Delegacia 

de Polícia.

O denunciado fora reconhecido como autor do crime (fl. 08) [...]”. (sic)

2. Denúncia recebida em 19.07.2016 (fl. 38); citação realizada à fl. 56 e 

resposta a acusação apresentada à fl. 59.

3. Durante a instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas Eder, 

Emerson e Weslley, cujos teores foram gravados em mídia digital anexada 

à fl. 81.

 4. À fl. 88 foi decretada a revelia do acusado, uma vez que mesmo 

intimado não compareceu a presente audiência e nem mesmo justificou a 

sua ausência.

 5. Nas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela 

procedência da denúncia.

6. A defesa do acusado, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado 

com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

7. É o relato. Decido.

II.1 – FUNDAMENTAÇÃO

8. O crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, está delimitado no 

Código Penal nos seguintes termos:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. [...]

II.1.1 – DA MATERIALIDADE

9. A materialidade do delito está comprovada nos autos por meio do 

boletim de ocorrência de fls. 09/10; termo de exibição e apreensão de fl. 

12; auto de avaliação indireta de fl. 21 e pelos depoimentos testemunhais 

colhidos durante a instrução.

II.2 – DA AUTORIA

10. A autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois as provas 

produzidas durante a instrução demonstram que existem elementos 

seguros para impor condenação ao acusado pela prática do crime em 

questão.

11. O acusado Danilo, ouvido em fase policial, negou veemente a prática 

delitiva, dizendo não saber quem teria cometido tal crime.

12. Em juízo, o acusado não pôde ser interrogado, uma vez que mesmo 
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intimado não compareceu à audiência, o que resultou na decretação de 

sua revelia.

13. A vítima Iva Pereira Carvalho, ouvida em fase policial, disse que estava 

saindo de casa quando foi surpreendida pelo suspeito, o qual subtraiu seu 

aparelho celular, avaliado em aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) que 

estava no bolso traseiro de sua bermuda.

 14. Em juízo, a vítima não pôde ser inquirida, pois mesmo intimada não 

compareceu ao ato, razão pela qual o Ministério Público desistiu da sua 

inquirição.

15. O policial militar Eder Cardoso de Farias, ouvido em juízo, disse que 

sua guarnição foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de 

furto e que ao chegarem no local dos fatos, populares lhe informaram que 

o acusado teria subtraído um aparelho celular da vítima e que o mesmo 

estava escondido dentro de uma quitinete.

16. De posse das informações prestadas pelos populares, sua guarnição 

se deslocou até a quitinete mencionada, ocasião em que lograram êxito em 

localizar o acusado e efetuar sua prisão em flagrante delito.

 17. Como se sabe, o depoimento dos policiais militares constitui elemento 

de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes 

e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do 

acusado.

18. A propósito, é a jurisprudência:

TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 

PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMARIEDADE. 

CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. 

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Os depoimentos dos policiais que, de forma clara e uníssona, 

apreendem a droga após o recebimento de denúncia anônima a respeito 

de suposta traficância, podem e devem ser apreciados com valor 

probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. [...] 

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.749095, 

20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, 

Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152).

 19. Já a testemunha Wesley Mendes Fernandes, ouvido em juízo, disse 

que estava no “viveiro requinte” e que ao sair, ouviu a vítima, pessoa 

idosa, gritar por socorro, momento em que visualizou o réu se evadindo do 

local.

20. Disse ainda, que se utilizando de uma motocicleta, a testemunha 

contornou a quadra e se deparou de frente com o acusado, o qual de 

imediato lhe devolveu o aparelho telefônico subtraído da vítima.

 21. Diante disso, a polícia militar foi acionada e ao chegar no local efetuou 

a prisão do acusado.

22. Desta forma, não há que falar-se em absolvição por insuficiência de 

provas, pois os elementos carreados aos autos são suficientes a 

comprovar a materialidade e autoria do delito.

23. Ademais, repisa-se que o aparelho telefônico estava na posse do 

acusado e só teria sido devolvido após a testemunha Weslley ir ao seu 

encalço, o que demonstra de forma clara e objetiva ser o réu o autor do 

crime em questão.

24. Outrossim, o acusado não arrolou nenhuma testemunha, a fim de lhe 

isentar da imputação narrada na exordial acusatória, bem como a defesa 

não juntou aos autos nenhuma prova nesse sentido.

25. Com efeito, consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais 

pátrios, nos casos de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva na 

posse do acusado inverte o ônus da prova para que ele apresente 

justificativa plausível acerca da licitude do bem, situação que não se 

verifica no presente em que nenhuma prova nesse sentido foi produzido 

pela defesa.

26. A propósito, é a jurisprudência:

TJRS – APELAÇÃO-CRIME. ROUBO SIMPLES. ÉDITO CONDENATÓRIO. 

MANUTENÇÃO. Prova produzida amplamente incriminatória. Relato vitimário 

coerente e preciso no sentido de que o acusado abordou-a no momento 

em que caminhava em via pública, e, ameaçando matá-la, inclusive 

desferindo-lhe socos na face que lhe causaram lesões (fratura no nariz e 

ossos da face, além de outros ferimentos), arrebatou-lhe a bolsa, 

deixando o local na sequência. Policiais Militares que realizavam 

patrulhamento de rotina nas imediações e, comunicados a respeito do fato, 

cientes das características do agente e do rumo por ele tomado, 

realizaram diligências e lograram êxito em prendê-lo em flagrante, na 

posse da bolsa arrebatada momentos antes. Apreensão da res em poder 

do delinquente, logo após a subtração, que gera presunção de autoria. 

Inversão do "ônus probandi". Tese exculpatória vertida em juízo, no 

sentido de que estaria dirigindo-se para o trabalho após adquirir maconha, 

quando foi inadvertidamente abordado por policiais, totalmente 

incomprovada e inverossímil. Condenação mantida. APELO IMPROVIDO. 

(Apelação Crime Nº 70059470450, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 24/09/2014). 

Grifos nosso

27. Desta forma, se a res furtiva foi encontrada em poder do acusado e 

se ele não apresentou justificativa razoável para tanto, resta inequívoca a 

autoria delitiva atribuída na exordial acusatória.

28. Nesse sentido é a jurisprudência:

TJDFT – PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E 

AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. 

PROPORCIONALIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS. 1. Inviável o acolhimento de pleito 

absolutório se a sentença condenatória vem lastreada em provas cabais, 

em especial diante da prisão em flagrante do autor na posse da res furtiva 

e da prova oral colhida. 2. Justifica-se a avaliação negativa dos 

antecedentes e da personalidade do réu, em face das várias e diferentes 

condenações anteriores constantes de sua folha penal, transitadas em 

julgado. 3. A pena pecuniária deve guardar correspondência com a pena 

corporal imposta. 4. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é 

de rigor sua condenação no pagamento das custas, cabendo ao Juízo das 

Execuções Penais conceder eventual isenção diante da situação 

financeira do condenado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Acórdão n.756251, 20130310206129APR, Relator: JESUINO RISSATO, 

Revisor: JOSÉ GUILHERME, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 

30/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 260). Grifos nosso

29. Portanto, as informações prestadas por testemunha presencial aliadas 

às demais provas produzidas nos autos, caracterizam-se como elementos 

suficientemente aptos a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, 

impor condenação.

III – DISPOSITIVO

30. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA como incurso nas sanções previstas 

no art. 155, caput, c/c artigo 61, II, “H”, do Código Penal.

III.1 – DOSIMETRIA DA PENA

31. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

32. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: diante da condenação proferida nos autos do processo 

nº 5682-67.2014.811.0064, encartada na execução penal n. 644542, em 

trâmite na 4ª vara criminal desta comarca, valoro negativamente neste 

ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem considerados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 
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dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, inexistem elementos que 

possam ser valorados negativamente neste ponto.

g) Conseqüências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as conseqüências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

33. Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um 

consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, 

diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, 

entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão 

das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela 

quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. 

Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 

8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

 34. No caso, o crime praticado possui pena de 1 a 4 anos de reclusão. 

Portanto: 4 – 1 = 3 (36 meses) / 8 = 4 meses e 15 dias para cada 

circunstância negativa .

35. Diante disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi 

desfavorável ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada 

circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 01 ano, 04 meses e 

15 dias de reclusão.

36. Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas.

37. Ainda na segunda fase, tratando-se de vítima maior de 60 anos, 

agravo a pena fixada em 1/6 (02 meses e 22 dias), totalizando na pena de 

01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão.

38. Na terceira fase, não constato a presença de nenhuma causa de 

aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

 39. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa 

em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.

III.2 – PENA DEFINITIVA

40. Assim, fixo a pena final do réu em 01 ano, 07 meses e 07 dias de 

reclusão e 10 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante 

da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

41. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicado, nos termos do 

art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o 

cumprimento da reprimenda.

42. Substituição da pena: diante da condenação existe em face do 

acusado, entendo que a substituição não é socialmente recomendável.

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

43. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, tendo em vista que o acusado encontra-se solto, em caso de 

recurso, concedo o direito de recorrer em liberdade.

44. Detração penal: tendo em vista que o acusado foi solto no presente 

processo, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que 

sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase 

processual.

45. Indenização às vítimas: tendo em vista que o bem subtraído da vítima 

foi devidamente restituído, deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do 

CPP.

46. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os itens 7.16.1 e 

seguintes da CNGCGJ/MT.

47. Deixo de condená-lo ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.

48. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente; e

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

49. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado ao 

condenado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do 

artigo 1421, caput, e § único da CNGC/MT Publique-se, registre-se e 

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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 15 de maio de 2018.

Joelma Borges de Oliveira Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 604497 Nr: 2266-62.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SOARES DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LÍBANO DE PAULO - 

OAB:OAB/MT 16175

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em março de 2016 (fls. 56/57) foi prolatada sentença extinguindo a 

punibilidade do(a) agente e contendo determinações diversas que não 

foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668757 Nr: 1520-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEANDRO DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) 19.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR José Leandro de Mesquita como incurso nas sanções 

previstas no art. 155, caput, do Código Penal. IV.1 – DOSIMETRIA DA 

PENA 20.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, 

levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, 

passo a individualizá-la nos seguintes termos.21.Primeira fase: 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: acerca 

da culpabilidade, de se ponderar que “o fato de o réu ter condições de 

entender o caráter ilícito de sua conduta, de ter agido com vontade livre e 

consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para 

justificar o aumento da pena-base como culpabilidade.” (STJ, HC 

135.068/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

06/12/2011, DJe 19/12/2011). Ademais, “a potencial consciência sobre a 
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ilicitude da conduta e a inexigilidade de conduta diversa são pressupostos 

da culpabilidade, elementar do conceito analítico de crime, não 

pertencendo ao rol das circunstâncias judiciais, porquanto a culpabilidade 

nele referenciada diz respeito à reprovabilidade social.” (STJ, HC 

162967/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 

18/05/2010, DJe 21/06/2010). Justamente por isso, a “culpabilidade, 

entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da 

conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

03/02/2011, DJe 21/02/2011). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 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, em correição.Designo audiência de continuação para o dia 08 de 

junho de 2018, às 13h30min.Expeça-se mandado de intimação para a 

vítima Ricardo Moreira Nogueira, no endereço: “rua Canindé, n° 1.423, 

bairro Jardim Iguaçu, Rondonópolis/MT’.Requisitem-se os réus Claudio 

José de Araújo Medeiros e Janaína Bazan da Silva e o policial militar 

Marcio Cardoso da Silva.Do pedido de relaxamento da prisão 

preventivaConforme explanado, o defensor público formulou o pedido de 

relaxamento consubstanciado na demora para o encerramento da 

instrução processual.No entanto, não há nenhuma mácula processual que 

justifique um provimento favorável, pois o prazo para o encerramento da 

instrução criminal não é uma mera soma aritmética de tempo dos atos 

processuais, podendo esse prazo, dadas as peculiaridades do caso, ser 

prorrogado a fim de adequá-lo à realidade dos autos.Nesse sentido, é o 

entendimento do STJ:PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. EXCESSO DE 

PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. VÁRIOS 

CRIMES. CONCURSO DE PESSOAS. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] - É pacífico o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a verificação da ocorrência de 

excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma 

dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de 

cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. [...] Habeas 

corpus não conhecido. (HC 262.949/CE, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado 

em 28/05/2013, DJe 03/06/2013). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 673866 Nr: 5926-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROMEU DOS SANTOS, GABRIELA SÁ 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP3.666, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT4.206

 Vistos, em correição.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 30 de agosto de 2018, às 16:05 horas.

Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 673748 Nr: 5818-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIRSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandra Vortmann Fabrin 

- OAB:21.918-O OAB/MT

 Vistos, em correição.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 30 de agosto de 2018, às 15:55 horas.

Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 673714 Nr: 5786-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIANS DIONES FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandra Vortmann Fabrin 

- OAB:21.918-O OAB/MT

 Vistos, em correição.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 30 de agosto de 2018, às 15:35 horas.

Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 336582 Nr: 386-69.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS BRITTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINO GARBÚGGIO - 

OAB:13.548, José Wlademir Garbuggio - OAB:17.107

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em dezembro de 2016 (fls. 115/117) foi prolatada sentença extinguindo a 

punibilidade do(a) agente e contendo determinações diversas que não 

foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 339653 Nr: 3457-79.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIANO RAIMUNDO SANTOS FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:16.686-O/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em junho de 2017 (fls. 84/85) foi prolatada sentença extinguindo a 

punibilidade do(a) agente e contendo determinações diversas que não 

foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 328383 Nr: 6441-07.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAILTON DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em outubro de 2016 (fls. 89/91) foi prolatada sentença extinguindo a 

punibilidade do(a) agente e contendo determinações diversas que não 

foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 606189 Nr: 4001-33.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIDER HANS ROCHA DE OLIVEIRA PERUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:16.922-O MT, MARCELO GROSSI MEIRA - OAB:17.666-O MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em janeiro de março de 2017 (fls. 70/71) foi prolatada sentença 

extinguindo a punibilidade do(a) agente e contendo determinações 

diversas que não foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 628616 Nr: 1255-90.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Alves dos Santos - 

OAB:5178

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em outubro de 2017 (fls. 47/48) foi prolatada sentença extinguindo a 

punibilidade do(a) agente e contendo determinações diversas que não 

foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 604390 Nr: 2154-93.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS ANJOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THYAGO RODRIGO CASTRO - 

OAB:OAB/MT 12.648

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em abril de 2016 (fls. 76/77) foi prolatada sentença extinguindo a 

punibilidade do(a) agente e contendo determinações diversas que não 

foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 671084 Nr: 3489-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado EDENILSON MORAES DE 

OLIVEIRA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de junho de 2018, às 15:00 horas.

Intime-se o réu, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647679 Nr: 8166-84.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORENTINO BARBOSA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 8166-84.2016.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: FLORENTINO BARBOSA DE ABREU

CITANDO E INTIMANDO: Florentino Barbosa de Abreu, Rg: 125832 SSP MT 

Filiação: Pedro Barbosa de Abreu e Raimunda Barbosa de Abreu, data de 

nascimento: 07/11/1945, brasileiro(a), natural de Balsas-MA, solteiro(a), 

beneficiário do inss, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal 

nº8166-84.2016.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 129,§1º, do Código Penal, 

data do fato: 11/06/2016, tendo como vítima: José Vergilio da Silva, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 18/08/2017. 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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 7 de maio de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 620615 Nr: 3757-36.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Autos nº 3757-36.2014.811.0064 – Cód. 620615

Vistos.

Tendo a manifestação de fl. 127/128, a qual informa que a testemunha 

IZABELA NATHÁLIA LANGARO encontra-se residente e domiciliada na 

cidade e comarca de Ponta Grossa/PR, bem como a devida expedição e 

carta precatória visando à oitiva da mesma às fls. 129/130, determino que 

seja retirada da pauta de audiência do ato designado para o dia 

13.06.2018 às 17h00min.

 Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado à fl. 129, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos ao 

Ministério Público e à defesa para que apresentem seus memoriais finais, 

no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615510 Nr: 6179-18.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO JOAQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6179-18.2013.811.0064 – Cód. 615510

Vistos.

Considerando que não haverá expediente no dia 31.05.2018, em razão de 

ter sido decretado ponto facultativo conforme art. 62, caput, e inciso II, da 

Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 20.06.2018, às 16h20min.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611397 Nr: 1747-53.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 1747-53.2013.811.0064 – Cód. 611397

Vistos.

Considerando que não haverá expediente no dia 31.05.2018, em razão de 

ter sido decretado ponto facultativo conforme art. 62, caput, e inciso II, da 

Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 20.06.2018, às 17h20min.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630764 Nr: 2922-14.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 2922-14.2015.811.0064 – Cód. 630764

Vistos.

Considerando que não haverá expediente no dia 31.05.2018, em razão de 

ter sido decretado ponto facultativo conforme art. 62, caput, e inciso II, da 

Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 25.06.2018, às 17h30min.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638049 Nr: 8812-31.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN CLEBER FLORES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 (...) Ademais, os argumentos utilizados pela defesa se confundem com o 

próprio mérito da ação, uma vez que visa questionar as provas 

eventualmente produzidas em desfavor do acusado, o que não se pode 

esgotar neste momento processual, ante a necessidade de dilação 

probatória.Assim, 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 não acolho e INDEFIRO o pedido formulado por sua defesa 

às fls. 123/127.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12.06.2018, 

às 17h30min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 
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providências.

 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

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUTOR Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, DENISVALDO SILVA JARDIM - OAB:8183, para apresentar 

as razões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 318111 Nr: 2944-19.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDO DE SOUZA DELMONDES, ADEILDON 

MELGADO, MARCELO LUIZ SCHMIT, LUIZ FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616 MT, 

LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - OAB:16.369-B/MT, Thelma 

Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402, VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Homologo a desistência da inquirição das testemunhas Rosecler Araldi, 

Adriana Tazareto Ferrari, Claudemir Tazareto, Fabricio Carlos Lenzi, 

Armando Bruno Araldi, Mara da Silva Ferreira, Gedilson de Souza e 

Leandro Correa Mendes, para que surtam seus legais efeitos jurídicos.

Diante da ausência das testemunhas Ary Jose Mares Camera e Rogerio 

Augusto de Oliveira Neves, designo audiência de continuação para o dia 

18 de junho de 2018 às 14h10min.

Requisitem-se os policiais Ary Jose Mares Camera e Rogerio Augusto de 

Oliveira Neves.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656398 Nr: 5785-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDA BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Defiro o pedido formulado pela defesa e determino a abertura do prazo de 

05 (cinco) dias para o fim requerido.

Homologo a desistência da inquirição da vítima Waldemar Antonio 

Gonçalves para que surtam seus legais efeitos jurídicos.

Diante da ausência da testemunha Nelson de Souza, designo audiência de 

continuação para o dia 30 de maio de 2018 às 16h30min.

Requisite-se a testemunha Nelson de Souza Neto.

.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 647628 Nr: 8125-20.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS GUILHERME DE SOUZA APORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Diante da inquirição das vítimas e das testemunhas, bem como do 

interrogatório do acusado, 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, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 653064 Nr: 2655-71.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MACHADO 

CUSTÓDIO - OAB:6435

 Execução Número: 2655-71.2017.811.0064

Nome Reeducando: Marcio Francisco de Oliveira

Condenações:

Pena: 14a 0m 0d

Data Condenação: 16/09/2011

Data do Fato: 20/08/2008

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário

Interrupções

 Data Inicial:15/03/2012

Data Final:28/06/2016

Data Inicial:16/08/2016

Data Final:28/12/2016

Data de Prisão Definitiva: 16/09/2011

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 28/12/2016

Data para progressão de regime: 02/05/2022

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 16/09/2011

Data Livramento Condicional: 09/09/2025

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 13a 1m 29d

Pena Cumprida até data Atual: 0a 9m 27d

Data do Término da Pena: 10/05/2030

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643894 Nr: 5042-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JACKSON DO NASCIMENTO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Antonio Florencio - 

OAB:20.621-0

 Informe a defesa constituída que faltam ao menos 03 meses para a data 

de possível progressão. Portanto, não faça pedidos impertinentes já que 

existem outros 5 mil autos a serem movimentados nessa vara.

 Rondonópolis, 20 de abril de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670407 Nr: 2860-66.2018.811.0064

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA MICHELE RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 "(...)3. Dispositivo.I – Reexaminando a questão decidida, em juízo de 

retratação, revogo a decisão proferida as fls. 124/125, dos autos em 

apenso, revogando o benefício da comutação, anteriormente concedido, 

devendo os autos prosseguirem.II – Translade-se cópia desta decisão ao 

feito principal e arquive-se este, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.III – Intime-se a defesa e dê-se ciência ao Ministério Público."
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Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665858 Nr: 14065-29.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZIO FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de 

Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há prova da 

existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra 

o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Abril de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666554 Nr: 14662-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSCF, JPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, face a certidão de fls. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673691 Nr: 5764-59.2018.811.0064

 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: ACR, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à uma das Varas Cíveis desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.No mais, serve a presente decisão desde logo como 

conflito negativo de competência, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias, com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso para os devidos fins.Às providências. Expeça 

o necessário. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 14 de maio de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673692 Nr: 5765-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à uma das Varas Cíveis desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.No mais, serve a presente decisão desde logo como 

conflito negativo de competência, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias, com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso para os devidos fins.Às providências. Expeça 

o necessário. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 14 de maio de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667429 Nr: 451-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRI, MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DA SILVA NUNES 

VANNI - OAB:12391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 451-20.2018.811.0064 – Código 667429.

Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por S. R. I. devidamente 

representada por sua genitora MARCIA FERNANDES RAMOS em face de 

IONIDES DO NASCIMENTO ITACARAMBY, ambos qualificados nos autos.

 Em atenção a r. decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

RECEBO a exordial por estar em conformidade com os preceitos legais 

(fls. 28/30).

Processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, II, do CPC), 

com as cautelas e anotações de praxe.

Presentes os pressupostos, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, com fundamento no Artigo 98 e 99, § 3º do Código de Processo 

Civil e Artigo 28 da Lei 11.340/2006.

 Outrossim, poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada.

Defiro o pedido de suspensão na forma requerida à fl. 27 retro.

ISTO POSTO, em consonância com os dispostos nos Artigos 313, II, e 921, 

I, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão do 

processo pelo período de 06 (seis) meses até que se cumpra 

integralmente a avença noticiada nos autos, devendo o feito, durante o 

período de suspensão, aguardar na Secretaria da Vara, sendo excluído 

do relatório mensal.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, intime-se 

a parte autora a manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção (Artigo 485, §1º, CPC).

Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.
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Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 15 de maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668305 Nr: 1135-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307, CLICIA LUPINETT FERNANDES - OAB:21899/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358-O/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - 

OAB:6872

 Processo nº 1135-42.2018.811.0064 – Código 668305.

Vistos etc.

DEFIRO o parecer do Ministerio Público na íntegra (fls. 110/112).

Diante disso, intime-se a parte autora, a fim de que esclareça a 

obscuridade apontada pela digna Promotora de Justiça na cota ministerial 

de fls. 110/112, isso no prazo de 05 (cinco) dias.

Por conseguinte, abra-se vista à parte requerida para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias (Artigo 10 do Código de Processo 

Civil).

Decorrido o prazo ora concedido para manifestação, com ou sem a 

juntada dos petitórios pertinentes, o que deverá ser certificado, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público (Artigo 178, II, do Código de 

Processo Civil).

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 16 de maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673826 Nr: 5886-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime - se a parte autora a comparecer na audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 26/06/2018 às 14h00min

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671624 Nr: 3985-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 671624

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de Diego Francisco da Silva, 

atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, em 

observância ao disposto na Lei 11.340/2006.

Do exame do processado, verifico que foi proferida sentença de mérito, 

tendo sido o acusado condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 

02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicialmente 

aberto.

Anoto, ainda, que foi concedida liberdade provisória ao acusado 

condicionada à internação do mesmo no Centro de Recuperação da Divina 

Providência, considerando o desejo dele e arrimada pelo restabelecimento 

do mesmo e sua total reintegração ao seio familiar.

Em seguida, este Juízo, através da sua Equipe Multidisciplinar iniciou uma 

verdadeira saga em busca da vaga para tratamento do acusado e, 

inobstante todos os esforços envidados, não há vagas para internação no 

momento.

Outrossim, inexiste nos autos notícia de vaga em outras instituições 

terapêuticas na região.

Por tais razões, oficie-se à Penitenciária da Mata Grande a fim de que seja 

dado efetivo e imediato cumprimento ao Alvará de Soltura em favor do 

acusado DIEGO FRANCISCO DA SILVA.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis, 16 de maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671511 Nr: 3875-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS JOSE FREDERICO AGUIAR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 671511

Vistos etc.

 Considerando o teor da Portaria n° 162/2018, que suspendeu o 

expediente forense neste Juízo nos dias 17/05/2018 e 18/05/2018, 

redesigno a audiência para o dia 23/05/2018, às 08h00min.

 Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA, durante o plantão.

Rondonópolis, 16 de Maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665656 Nr: 13917-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Código: 665656

Vistos etc.

Considerando o teor das certidões de fls. 222, fls. 246, fls. 249, fls. 

251/252, fls. 254/255 e fls. 256/258, bem como a inércia do acusado e do 

causídico Cleyson Batista da Silva e visando evitar qualquer prejuízo à 

defesa ou um possível excesso de prazo, NOMEIO a Defensoria Pública, 

por seu digno Defensor Público, para patrocinar a defesa do acusado 

Ricardo Gonçalves dos Santos, sobretudo, para apresentação dos 

memoriais.

 Sem prejuízo, tendo em vista que o causídico Cleyson Batista da Silva, 

inscrito na OAB sob o nº 19.275, apesar de devidamente intimado, não 

apresentou os memoriais, tampouco manifestou-se no processo, assim, 

determino que oficie-se à OAB - Mato Grosso - 1ª Subseção de 

Rondonópolis, para que adotem as providências que entenderem 

necessárias.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 16 de Maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633410 Nr: 5008-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANDERSON FRANCISCO TADEU DO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307, DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - OAB:9889-B, 

ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:10046, JÚNIOR SÉRGIO 

MARIM - OAB:MT/ 6.295

 Vistos etc.

Dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que dispõe o 

Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os debates orais 

em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias às partes, 

iniciando-se pela acusação.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 295590 Nr: 3095-24.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR FERREIRA DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 295590

Vistos em correição.

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência de oitiva da vítima, ante o teor dos 

requerimentos de fls. 210 e fls. 221.

Ademais, declaro encerrada a instrução processual e, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3º do Código de Processo Penal converto os 

debates orais em memoriais escritos facultando o prazo de 05(cinco) dias 

sucessivos para as partes.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 14 de agosto de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 295590 Nr: 3095-24.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR FERREIRA DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 295590

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 206, foi realizada consulta junto ao Sistema 

de Informações Eleitorais - SIEL, (consulta anexa), todavia, a referida 

consulta restou infrutífera, dessa forma, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651412 Nr: 1053-45.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 651412.

Vistos etc.

Considerando o teor da cota ministerial de fls. 53, designo audiência de 

retratação para o dia 26/10/2017, às 15h.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 165/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR a servidora ISMÊNIA EVILY SILVA MONTEIRO, portadora do 

RG n. 29001467 e do CPF n. 059.113.161-70, do cargo de Assessor de 

Gabinete II da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, a partir de sta data;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 17 de maio de 2018 .

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78073 Nr: 6440-77.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVOCACIA AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA SMUK FERREIRA - 

OAB:OAB/SP 313.634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 "Vistos etc. (...). Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento do 

processo. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 228919 Nr: 4981-25.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 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 
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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.: 243298 Nr: 14070-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 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.

§ 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.: 246777 Nr: 16368-37.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ CARNEZELLA, SANDRA 

APARECIDA CARNEZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 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$ 200,00 (duzentos 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.: 187425 Nr: 8667-93.2013.811.0015

 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 SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. MARQUES ME, ELIZANGELA MIOTO 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 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.

§ 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.: 97775 Nr: 4848-27.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDALVA ANASTÁCIA MURTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos:

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 157326 Nr: 4449-90.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYEGLES FERNANDO DALAMARIA PAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JUNIOR SCANAGATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA 

- OAB:MT/9695

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença em que foi realizada a busca de ativos 

financeiros em contas do executado, cujo procedimento resultou 

integralmente exitoso, conforme recibo de protocolamento de bloqueio de 

valores de p. 218/219 .

O exequente (p. 221) pugnou o levantamento de valores e posteriormente 

à petição de p. 223, a extinção do processo, ante o adimplemento do 

débito exequendo.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento.

 Desse modo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinta a execução. 925

Custas e despesas processuais pendentes se houver, pela parte 

executada.

Determino o levantamento dos valores vinculados neste feito (p. 218/219), 

devendo a transferência ser realizada na conta informada à p. 221.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se.

P. R. I. C.

Sinop – MT, 17 de maio de 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259319 Nr: 3278-25.2016.811.0015

 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: CLEIDIANE ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO QUEIROZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a Portaria n. 01/2018, que determinou a suspensão do 

expediente deste Juízo nos dias 14 a 18 de maio de 2018, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 20 de junho de 2018, às 14h00min.

2. Intime-se. Cumpra-se, nos termos da decisão de fl. 117, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266549 Nr: 7412-95.2016.811.0015

 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: GABRIEL MAGALHÃES BOMM, LUCIANA MAGALHÃES 

VAZ BOMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA DOS SANTOS BORGES - 

OAB:21.117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a Portaria n. 01/2018, que determinou a suspensão do 

expediente deste Juízo nos dias 14 a 18 de maio de 2018, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 20 de junho de 2018, às 15h00min.

2. Intime-se. Cumpra-se, nos termos da decisão de fl. 390, expedindo-se o 

necessário.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008179-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ADEMIR KEMPF (REQUERIDO)

NILSON SCHMMER KEMPF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1008179-82.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME REQUERIDO: 

NILSON SCHMMER KEMPF, ALCEU ADEMIR KEMPF Vistos, etc... Com 

fundamento nos artigos 3º, § 2º e 139, V, ambos do CPC, designo o dia 

12/09/2018, às 15:30 horas, data para realização da audiência de tentativa 

de conciliação, à qual deverão comparecer as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir. Não sendo obtida a conciliação 

será proferido despacho saneador e designada audiência de instrução e 

julgamento se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001717-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. BIANCHI PECAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ZIMMERMANN OAB - SC9111 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA KRUG DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001717-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: O. BIANCHI 

PECAS - ME REQUERIDO: MARGARIDA KRUG DE SOUZA Vistos, etc... 

Intime-se a Exequente para que, no prazo de 15 dias, regularize a sua 

representação processual, juntando procuração outorgada por quem 

detêm poderes, sob pena de devolução da presente missiva ao juiz de 

origem. Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens. Ocorrendo algumas das situações previstas 

no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não 

havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada 

a devolução da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005002-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDANIRO SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor Dr. LUCIANO MENON DE FREITAS de que fora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 309 de 385



designada audiência de conciliação para o dia 4/7/2018, às 17 horas, 

conforme certidão e despacho abaixo transcritos. Certifico e dou fé, que 

houve um equivoco na decisão lançada sob ID 13204837, que designou 

audiência de conciliação para o dia 17/07/2018, às 17:00 horas, a ser 

realizada pelo Conciliador na sala 48 do Fórum desta Comarca, pois a data 

correta designada para a realização da audiência de conciliação é o dia 

04/07/2018, às 17horas, e não 17/07/2018, 17hs, como anteriormente 

mencionado. Sinop, 15 de maio de 2018. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestora Judicial Mat.2866 Vistos, etc... Defiro ao autor os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita. Cite-se o réu para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 17/07/2018, às 

17:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, 

devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º 

do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 

334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou 

mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a 

realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa 

de conciliação ou mediação e não havendo acordo, o réu deverá 

contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no 

artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as 

respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005181-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA CHAVES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIJHONES ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005181-10.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CARLOS 

DA SILVA CHAVES JUNIOR EXECUTADO: LIJHONES ALVES DE SOUZA 

VISTOS, ETC... Cite-se o executado para que no prazo de três dias efetue 

o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 

30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intime-se o executado, e seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder do exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir o exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder do executado, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrado o executado, procedo ao Sr. Oficial de 

Justiça de acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o 

exequente o que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170423 Nr: 5487-06.2012.811.0015

 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: LUCIANO JERONIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258420/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, NIZIA CRISTINA TIEMI OAKI - OAB:OAB/SP 214.154, 

THAYS FREITAS GOMES - OAB:261243

 Processo nº 5487-06.2012

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 78407 Nr: 6754-23.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTTI & PERINOTO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, 

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Processo nº 6754-23.2006

Vistos, etc.

Se o exequente tem conhecimento dos processos em que a inventariante 

é parte, basta apenas consulta-los e verificar o endereço por ela 

informado nos autos.

Frente aos resultados obtidos pelos sistemas disponíveis ao PJ,intime-se o 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de 10 

dias, sob pena de extinção, e quedando-se inerte, intime-se pessoalmente 

o exequente, consignando a mesma advertência.

Quedando-se inerte, intime-se o executado para que cumpra o disposto no 

art. 485, § 6º do CPC e Súmula nº 240 do STJ no prazo de cinco dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 76611 Nr: 5005-68.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTTI & PERINOTO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, 

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT

 Processo nº 5005-68.2006

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o exequente para que cumpra a decisão de fls. 

446 no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Quedando-se inerte, intime-se o executado para que cumpra o disposto no 

art. 485, § 6º do CPC e Súmula nº 240 do STJ no prazo de cinco dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122230 Nr: 1390-31.2010.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. DE OLIVEIRA LANCHES, ROSA CRISTINA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 (...) Ademais, o pedido de prestação de contas requerido pelas 

Embargantes deve ser objeto de ação própria, e não incidentalmente 

nestes autos. Assim, não havendo qualquer ilegalidade na Cédula que deu 

ensejo a execução, à medida que se impõe é a improcedência dos 

Embargos à Execução. Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes 

Embargos à Execução, CONDENANDO as Embargantes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00 

(três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, ficando sua 

cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 82. 

Translada-se cópia desta decisão para os autos de n° 

11227-47.2009.811.0015 (Número antigo 2009/542 – Código nº 118887), e 

prossiga a execução em seus ulteriores termos. 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/MT, 

16 de maio de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 199592 Nr: 2301-04.2014.811.0015

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI SANTANA, IVONETE SCALABRIN 

SANTANA, CAROLINA SCALABRIN SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2301-04.2014

Vistos, etc...

Considerando que a ação de nº 13547-31.2013.811.0015, Código nº 

191912, que tramita pela 1ª Vara Cível foi distribuída antes desta, forçoso 

se faz a reunião dos autos, em razão da conexão existente entre as 

ações, uma vez que a referida ação possui como objeto a revisão dos 

contratos nº 7700014796, nº 7700567506 e nº 7700583129, os quais 

também estão sendo discutidos nos presentes autos.

De acordo com o art. 58 do novo CPC, “a reunião das ações propostas em 

separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente”, fixando a prevenção o primeiro processo registrado ou 

distribuído, art. 59 do referido diploma.

Pelo exposto, declino da competência em favor da 1ª Vara Cível desta 

Comarca, para onde a presente ação deve ser remetida e apensada ao 

processo nº 13547-31.2013.8.11.0015, Código nº 191912.

Proceda-se as baixas de estilo.

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.: 187428 Nr: 8670-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD - CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA, REGINA 

CÉLIA ARAÚJO MENEZES, HERALDO PEREIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8670-48.2013

Vistos, etc.

Os veículos relacionados às fls. 111/117, além de velhos, se encontram 

com diversos gravames de penhora, ou seja, não servem para garantir a 

presente execução, tanto que a exequente sequer se manifestou a 

respeito deles.

Considerando que o feito tramita há cinco anos sem a localização de bens 

dos devedores, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a 

execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 159979 Nr: 7319-11.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDONEZ AUGUSTO CARLIN & CIA LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIASEG SEGURANÇA ELETRÔNICA E 

MONITORAMENTO - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:9.084-A, LUDMILA GAZOLA CURTARELLI - 

OAB:15.319-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7319-11.2011

Vistos, etc.

Neste momento processual sequer constam indícios da existência do 

suposto contrato de prestação de serviços entre a executada e a 

Associação de Moradores do Residencial Aquarela, razão pela qual deixo 

de aplicar a multa do art. 856, §3º do CPC.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que a executada não declarou imposto de renda e nem possui 

bens passíveis de penhora, eis que os únicos dois veículos registrados 

em seu nome possuem diversas constrições em seu prontuário.

Considerando que o feito tramita há sete anos sem a localização de bens 

da devedora, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a 

execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 75719 Nr: 4126-61.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINACIR JOSÉ VESENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWINO GALLERT - ESPÓLIO, TEREZINHA 

GALLERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO COLAÇO DA 

SILVEIRA - OAB:6752-B/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT
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 Processo nº 185/2006

Vistos, etc.

Nos termos do art. 517 do CPC e do Provimento nº 07/2007 da 

Corregedoria Geral de Justiça, defiro o pedido de fls. 153 e determino que 

se expeça em favor do exequente, certidão de dívida para fins de 

protesto, até porque o protesto do título enseja a inclusão do devedor nos 

órgãos de restrição ao crédito.

Considerando que o feito tramita há doze anos sem a localização de bens 

dos devedores, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a 

execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157018 Nr: 4111-19.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, INDIRA SANTOS 

DE ARAÚJO ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, CARLOS 

ROBERTO ZIMPEL, IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL, VERÔNICA 

TEREZINHA ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, EDILEIZA LIMA ZIMPEL, 

SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL, RUTH EDITH 

HOLLEMBACH ZIMPEL, MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, MÁRCIO 

RODRIGO ZIMPEL, ANDERSON RAFAEL ZIMPEL, MAURICIO ALEXANDRE 

ZIMPEL, MARCELO ALEX ZIMPEL, NOVO MATO GROSSO ARMAZÉNS 

GERAIS LTDA., ZIMPEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA., ELOISA MARIA 

ZIMPEL, SONIA ELOIR ZIMPEL PAZDZIORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - 

OAB:13430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Processo nº 4111-19.2011

Vistos, etc.

Intimem-se os executados para que esclareçam se houve a abertura do 

inventário da Srª Ruth Edith Hollenbach Zimpel no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa que fixo em R$ 10.000,00.

No mais, citem-se os executados Milton Henrique Zimpel, Elton Renato 

Hollembach Zimpel e as sucessoras do de cujus Eloisa Maria Zimpel e 

Sonia Eloir ZImpel Pazdziora nos termos do despacho inicial, nos 

endereços obtidos através dos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário.

Cumpridas as diligências acima determinadas, intime-se o exequente para 

que requeira o que entender de direito em cinco dias, sob pena de 

extinção, e quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante 

legal do exequente consignando a mesma advertência.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165752 Nr: 565-19.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZIMPEL, VERÔNICA TEREZINHA 

ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL, 

MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, ANDERSON RAFAEL ZIMPEL, MÁRCIO 

RODRIGO ZIMPEL, MAURICIO ALEXANDRE ZIMPEL, MARCELO ALEX 

ZIMPEL, NOVO MATO GROSSO ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Processo nº 565-19.2012

Vistos, etc...

 Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, defiro o pedido de fls. 

348/349 e designo audiência de conciliação para o dia 11/09/2018, às 

14:30 horas, à qual deverão comparecer as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir.

 Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento se for o caso.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 109946 Nr: 2290-48.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI DOMINGOS BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Processo nº 2290-48.2009

VISTOS, ETC...

 Considerando que em buscas realizadas nos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário constatou-se que o devedor não possui 

bens passíveis de penhora, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 79809 Nr: 8149-50.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU TONIETO SCALABRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8149-50.2006

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que o executado não possui bens passiveis de penhora.

Pelo que se depreende das diversas tentativas infrutíferas de penhora 

online e buscas de bens, o feito tramita há mais de doze anos sem a 

localização de bens do devedor, razão pela qual, com fundamento no art. 

921, III do CPC, suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um 

ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 257092 Nr: 2018-10.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES BONAMIGO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANNA AGRONEGÓCIOS LTDA - ME, 

MÁRCIO CLAUDIOMAR WEBER, CICERO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 Processo nº 257092

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta dos devedores.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 206213 Nr: 7915-87.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON MARCELO GUARATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FABIO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 Processo nº 7915-87.2014

Vistos, etc.

Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Após, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou na falta 

deste, pessoalmente, para que, no prazo de cinco dias, indique quais são 

e onde se encontram os seus bens sujeitos à penhora, sob pena de 

incidência de multa que fixo em 10% sobre o débito exequendo. (art. 774, 

V, parágrafo único do CPC).

Inexistindo bens ou quedando-se inerte, considerando que em consulta ao 

sistema RENAJUD e INFOJUD, foi verificado que o devedor não possui 

veículos registrados em seu nome e nem declarou imposto de renda em 

2017 e 2018, com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a 

execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 194590 Nr: 16333-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE CRISTINA DAMAS ROLIM - ME, 

LUCIANE CRISTINA DAMAS ROLIM

 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 16333-48.2013

Vistos, etc...

Considerando que o veículo indicado às fls. 140, possui restrição de 

reserva de domínio, indefiro o pedido de fls. 140/141.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que as executadas não possuem bens passiveis de penhora.

Pelo que se depreende das diversas tentativas infrutíferas de penhora 

online e buscas de bens, o feito tramita há mais de cinco anos sem a 

localização de bens das devedoras, razão pela qual, com fundamento no 

art. 921, III do CPC, suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um 

ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou as executadas requeiram o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

 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.: 79207 Nr: 7565-80.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., CLOVIS SANCHES, MARLI TEREZINHA 

GOBBI SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - OAB:5079-B, 

ESTER DA SILVA MANSO GOMES - OAB:15101/O, EVALDO REZENDE 

FERNANDES - OAB:MT/3.610, LUCIANA MARIA LOPES KAPITANIEC - 

OAB:OAB/SP 163.364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº368/2006

Vistos, etc...

O prazo solicitado às fls. 210, há muito se esgotou, razão pela qual 

determino a intimação da Exequente para que dê prosseguimento ao feito 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Quedando-se inerte intime-se pessoalmente o representante legal da 

Exequente, consignando as mesmas advertências.

 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.: 233985 Nr: 8079-18.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J Silva Rodrigues - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M N Vieira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:176019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8079-18.2015

Vistos, etc.

Intime-se a executada, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

pessoalmente, para que, no prazo de cinco dias, indique quais são e onde 

se encontram os seus bens sujeitos à penhora, sob pena de incidência de 

multa que fixo em 10% sobre o débito exequendo. (art. 774, V, parágrafo 

único do CPC).

Inexistindo bens ou quedando-se inerte, considerando que em consulta ao 

sistema RENAJUD e INFOJUD, foi verificado que a devedora não possui 

veículos registrados em seu nome e nem declarou imposto de renda em 

2016, com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a execução e a 

prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou a executada requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 35839 Nr: 6554-21.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO LUIZ TUMELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 319/2003

Vistos, etc.

Considerando que o feito tramita há quinze anos sem a localização de 

bens do devedor, com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a 

execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 193441 Nr: 15207-60.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GRANDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AZEVEDO - 

OAB:OAB/SP 167393, OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - 

OAB:152916/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15207-60.2013

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que a executada não possui bens passiveis de penhora.

Pelo que se depreende das diversas tentativas infrutíferas de penhora 

online e buscas de bens, o feito tramita há mais de cinco anos sem a 

localização de bens da devedora, razão pela qual, com fundamento no art. 

921, III do CPC, suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um 

ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou a executada requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

 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.: 228915 Nr: 4978-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DE CARVALHO MILAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4978-70.2015

Vistos, etc...

Defiro a penhora do imóvel indicado pela exequente às fls. 66/67, mediante 

termo nos autos, nos moldes do art. 845, § 1, do C.P.C., devendo a 

exequente, para conhecimento de terceiros, proceder como determina o 

art. 844 do referido diploma.

Efetivada a penhora sobre o imóvel, intime-se o executado e seu cônjuge, 

se casado for.

Avalie-se o imóvel.

Com a avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo 

de 5 dias.

Havendo concordância com a avaliação ou não havendo manifestação, 

intime-se a exequente para que requeira a adjudicação, alienação em 

hasta publica, ou a venda particular do imóvel penhorado, caso contrário 

façam-me os autos cls. para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 109135 Nr: 1444-31.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INERI FLORI NARDINO, CIRLEI BRAZ NARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:25225/MG, RODRIGO DA SILVA FALECO - OAB:OAB/SP 

261.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Processo nº 99/2009

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 210.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 213465 Nr: 13776-54.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO COPANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:MT 19.016-A

 Diante disso, com fundamento no art. 3º, §§ 1º e 5º, do Decreto-Lei nº 

911/69, julgo procedente a presente Ação de Busca e Apreensão, e, 

consequentemente, torno definitiva a liminar concedida, consolidando, nas 

mãos do requerente, o domínio e a posse plena e exclusiva do bem 

alienado fiduciariamente.Condeno o requerido nas custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

devidamente atualizado. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se 

ao DETRAN, dando-lhe ciência desta decisão, e, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se. (item 6.16.29 da CNGC)Havendo manifestação dentro 

do período de seis meses, desarquivem-se os autos, sem ônus para as 

partes.Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação.Por fim, considerando que os valores 

depositados pelo requerido nos presentes autos não serviram para o fim 

almejado, determino a sua restituição, mediante expedição de 

alvará.P.R.I.C.Sinop, 17 de maio de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 87856 Nr: 5298-04.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ARRUDA PINTO TRANSPORTE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 305/2007

Vistos, etc.

Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Considerando que o feito tramita há onze anos sem a localização de bens 

do devedor, com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a execução 

e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 116764 Nr: 9131-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENELCI LUIZ GIACOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9131-59.2009

Vistos, etc.

Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Considerando que o feito tramita há nove anos sem a localização de bens 

do devedor, com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a execução 

e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 189527 Nr: 10891-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZAK SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP, 

ORLANDA MARIA DE ALCANTARA, CELSO JUNIOR PORTELA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO - 

OAB:53.574, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10891-04.2013

Vistos, etc...

Defiro a penhora do imóvel indicado pelo exequente às fls. 123/124, 

mediante termo nos autos, nos moldes do art. 845, § 1, do C.P.C, devendo 

a exequente, para conhecimento de terceiros, proceder como determina o 

art. 844 do referido diploma.

Efetivada a penhora sobre o imóvel, intime-se o executado e seu cônjuge, 

se casado for.

Avalie-se o imóvel.

Com a avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo 

de 5 dias.

Havendo concordância com a avaliação ou não havendo manifestação, 

intime-se a exequente para que requeira a adjudicação, alienação em 

hasta publica, ou a venda particular do imóvel penhorado, caso contrário 

façam-me os autos cls. para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004429-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004429-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: RODRIGO PEREIRA CASTRO Vistos, etc... Devidamente 

comprovada a mora do devedor, conforme instrumento de protesto de ID. 

12874547, defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça 

o competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o 

veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal 

do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao Requerido, 

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: 1005193-24.2018.8.11.0015

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 MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº1005193-24.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LEANDRO MOREIRA DA 

SILVA Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora do devedor, 

conforme notificação extrajudicial de ID. 13251173, defiro a liminar e, 

conseqüentemente, 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 
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integralidade da dívida (Recurso 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013650-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE MARI DAVID (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar o auto de penhora, conforme certidão da Central de 

mandados (ID 13076950). Advertência: Caso não haja manifestação em 

trinta dias, a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 

17 de maio de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010449-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PICCHI GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MILANO JORDANO OAB - MT16053 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE TIRO SINOP (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO: JD. 

JACARANDÁS, tendo em vista que a correspondência foi devolvida, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 17 de maio de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 219037 Nr: 17687-74.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. H. F. EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZALTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 DECISÃO: “Indefiro o pedido de redesignação da audiência, uma vez que 

o atestado médico acostado às fls. 198 não é o suficiente para 

demonstrar a impossibilidade de comparecimento da parte nesta data. 

Ademais, a sua presença ao ato é dispensada, posto que não foi 

requerido o seu depoimento pessoal. Assim, passo à oitiva das 

testemunhas presentes. Ante a ausência da requerida à audiência e haja 

vista que a parte autora ofertou alegações finais orais, determino que os 

autos venham-me conclusos para sentença.” Nada mais havendo, foi 

encerrado o presente termo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 261716 Nr: 4717-71.2016.811.0015

 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: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS CRISSIUMAL 

LTDA, CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT, EUCLESIO BORTOLAS - OAB:OAB/MT17.544, PHILIPPE 

ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 DECISÃO: “Aguarde-se o decurso do prazo de resposta. Após, 

manifeste-se a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o 

prazo de manifestação, intimem-se as partes a especificarem as provas 

que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a 

sua pertinência, no prazo de dez dias.” Nada mais havendo, foi encerrado 

o presente termo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162549 Nr: 10329-63.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DATALINK - COMÉRCIO E REPRES. DE SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA PEREIRA ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT, SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação Monitória convertida em AÇÃO DE EXECUÇÃO, em que 

as partes transigiram às fls. 7072.

Verifico, ademais, que a parte autora não demonstrou a existência de vicio 

de consentimento quanto ao aludido acordo e, inclusive, vem recebendo 

as parcelas avençadas (fls. 66 e 80).

Deste modo, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às 

fls. 70/72, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 10329-63.2011.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, movido por DATALINK – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA em face de TEREZINHA PEREIRA ABEGG, 

até a data aprazada para o pagamento da última parcela informado no 

acordo.

Tendo em vista que as partes nada deliberaram no acordo acerca da 

penhora, o valor permanecerá bloqueado até a quitação da obrigação, 

mediante pagamento das parcelas avençadas.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

 Intimem-se.

Sinop/MT, 16 de maio de 2018.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 212952 Nr: 13408-45.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLE IMPLANTES ODONTOLÓGICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT, 
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ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 (...)À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de 

R$ 1.726,26 (um mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e seis 

centavos), a título de danos materiais, devendo ser atualizado 

monetariamente desde a data do pagamento dos títulos de fls. 20/21 

(Súmula 43, do STJ), e acrescida dos juros de mora, a partir da citação 

(art. 405, CC). Bem assim, condeno a requerida ao pagamento do valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a 

ser corrigido monetariamente 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, ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do 

CPC).Condeno a requerida, ainda, a devolver ao requerente os cheques 

referidos na inicial, os quais foram sustados.Por fim, condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 16 de maio de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 255298 Nr: 1011-80.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANEA ROSENO BIZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEANAIR LINHAS AÉREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844

 (...)À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 

510,96 (quinhentos e dez reais e noventa e seis centavos), subtraindo-se 

o valor já reembolsado extrajudicialmente (R$ 306,57 (trezentos e seis 

reais e cinquenta sete centavos)), nos moldes da fundamentação alhures, 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC, a partir da data de cada desconto, 

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 causa, com 

fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC.Transitada esta em julgado, pagas as 

custas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 16 de maio de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184175 Nr: 5238-21.2013.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - 

ME, RAQUEL CRISTINA WASSEM MERLIN, ARCELINO MERLIN, SANDRO 

MARCELO MERLIN, ALMERI FABRIS MERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$43.846,66 

(quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis 

centavos), acrescido dos encargos previstos no contrato de fls. 26/39 até 

o efetivo pagamento.Por conseguinte, condeno os requeridos ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no artigo 85, § 2º, NCPC, cuja exigibilidade fica suspensa, eis que concedo 

o beneficio da assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129905 Nr: 9120-93.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUMAT INDUSTRIA E COM. MADEIRAS 

LTDA., MARCELO LUIZ TONIAL

 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: JOEL QUINTELLA - OAB:9.563 

-OAB/ MT

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros em nome da parte executada, bem como considerando 

o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), 

intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, 

pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada em 

14/05/2018, no valor de R$ 5.372,52 (cinco mil, trezentos e setenta e dois 

reais e cinquenta e dois centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado no Sistema Bacenjud é 

inferior ao débito, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 15/05/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 250993 Nr: 18788-15.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA LÚCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROVENIA DEIS COUTINHO DA 

SILVEIRA - OAB:18726, VILMA CASSARO PAGLIARI - OAB:18432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT

 À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim 

de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a 

requerida ao pagamento da quantia indevidamente descontada do 

benefício previdenciário da requerente, durante os meses de maio/2014 a 

12/2014 (fls. 13-v, 18/19); janeiro/2015 a fevereiro/2015 (fls. 16-v/17) e 

novembro/2015 (fls.28), 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-a, 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 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. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013826-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIS REGINA TRUCOLLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON COSTA COIMBRA (RÉU)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1013826-58.2017.8.11.0015 A gratuidade da justiça é 

benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de litigar 

sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a 

parte gozara dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante 

simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a presunção 

instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se 

os elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão 

do benefício. O Código de Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, 

dispõe sobre aqueles que podem ser beneficiários da justiça gratuita: “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”. No caso dos autos, verifico não haver qualquer indicação de que a 

requerente não possa assumir as despesas processuais. Neste ponto, 

verifico que, intimada a comprovar a hipossuficiência, juntou apenas a 

Carteira de Trabalho, constando o último registro de trabalho no ano de 

2003, deixando de apresentar seus rendimentos mensais. Desta forma, 

haja vista a condição de empresária no ramo de transportes e diante do 

valor de lucros cessantes mencionado na petição inicial, observa-se que a 

requerente pode arcar com os custos do processo, de modo que não faz 

jus ao benefício pretendido. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter 

restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada a 

condição especial por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, 

do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Do mesmo modo, 

verifico que não merece acolhimento o pedido de pagamento das custas e 

taxa judiciárias ao final do processo, uma vez que devem ser pagas no 

ato da distribuição do processo, conforme estabelecem as normas da 

Corregedoria Geral da Justiça, não havendo previsão legal para o 

pagamento ao final. Assim, indefiro a gratuidade a justiça e o recolhimento 

das custas ao final do processo, determinando a intimação da requerente 

para recolher as custas e taxa judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 63089 Nr: 2769-80.2005.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA SALES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIR CORREIA SALES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BANDELOW DE LIMA - 

OAB:16956-MT, TATIELE ALBRING - OAB:18.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize a representação processual da herdeira Tathiele Aparecida 

Guimarães Sales, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Após o cumprimento do item 01 da presente decisão interlocutória, 

com fulcro no art. 664, “caput”, do Código de Processo Civil, converto o 

presente procedimento de inventário em arrolamento e, por conseguinte, 

determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos as certidões negativas municipal, estadual e federal, 

bem como o comprovante de pagamento do Imposto Sobre Transmissão 

“Causa Mortis” e Doação – ITCMD, sob pena de arquivamento dos autos.

03. Após o cumprimento do item 02 da presente decisão interlocutória, 

retornem-me os autos conclusos para a prolação de sentença.

04. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169980 Nr: 5046-25.2012.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EU, EU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MU-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, com efeitos “ex tunc”, em 

razão da falta de resposta ao requerimento do benefício da gratuidade da 

justiça implicar no seu deferimento tácito (neste sentido: STJ – 1ª T. – RMS 

36941/RS – rel. Min. Sérgio Kukina – j. 20.06.2017 – DJe 29.06.2017). O 

benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a 

IX, do Código de Processo Civil.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002784-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002784-46.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM 

MEDICINA INTERNA LTDA EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Inicialmente, a FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, ora 

Executada, vem aos autos por meio do PETITÓRIO de ID. 13240100, 

requerer, em linhas gerais, a suspensão da “liberação do repasse da 

UNIMED, da ordem de R$ 1.047.404,09, em favor da exequente, até que 

seja apreciado o mérito do Agravo de Instrumento nº 

1005112-11.2018.8.11.0015, interposto pelo Ministério Público”. Ora, até o 

momento, não há notícia de qualquer decisão nos autos do mencionado 

Agravo de Instrumento quanto a eventual suspensão da Audiência de 

Conciliação realizada nos autos da Ação Civil Pública nº 

1000221-11.2018.811.0000 no dia 02/05/2018 e, mesmo que haja nesse 

sentido, não repercutirá na manifestação de vontade entre Credor e 

Devedor, nesta “executio”. A FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP acompanhou aquele ato (Audiência de Conciliação), numa espécie 

de “Assistente”, eis que trata-se de “terceiro juridicamente interessado”, 

eis que as PROVIDÊNCIAS a serem ADOTADAS pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, como pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO, repercutirão na sua 
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contratualização com aquele Hospital. Na hipótese, ainda, o ora 

Exequente, sabedor dos créditos a que a Fundação de Saúde Comunitária 

de Sinop (Executada) tem direito naquela ACP, ante a dita contratualização 

com o Estado de Mato Grosso e inadimplência deste, acompanhou as 

tratativas iniciais de composição, a fim de, nestes autos, obter a 

satisfação do seu crédito. Em outras palavras, eventual decisão recursal 

suspensiva interferirá “procedimentalmente” naquela ACP e não na 

discussão e manifestação de vontade desta “executio”, mesmo porque, 

estes autos, referem-se ao CUMPRIMENTO de ACORDO JUDICIAL, no qual 

a Fundação RECONHECEU seu DÉBITO, o PARCELOU e o INADIMPLIU. A 

AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA que, no caso, pode ser PROMOVIDA a 

QUALQUER TEMPO para a AUTOCOMPOSIÇÃO das PARTES, justamente 

vem se DESENVOLVENDO, eis que o PROCESSO (ACP) está SUSPENSO 

por 15 (quinze) dias, conforme AUDIÊNCIA em CONTINUAÇÃO realizada 

no dia 15/05/2018, para que o ESTADO DE MATO GROSSO adote as 

PROVIDÊNCIAS para a MANUTENÇÃO dos ATENDIMENTOS de SAÚDE via 

SUS, os quais estão sendo PRESTADOS pelo HOSPITAL SANTO ANTÔNIO 

- FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, sendo que, para que 

este possa promover esses atendimentos, necessariamente precisa 

receber pelos serviços prestados, e, consequentemente, adimplirá seus 

funcionários e fornecedores, enquadrando-se, entre eles, o ora 

Exequente, de maneira que, seja pelos repasses do Estado de Mato 

Grosso, seja por outros créditos, a Executada assumiu o débito perante o 

Exequente. Nesse sentido, INDEFIRO o PEDIDO formulado no PETITÓRIO de 

ID. 13240100. II – Ainda, conforme DECISÃO ANTERIOR, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES de R$ 261.851,02 e R$ 785.553,07, 

mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; III – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180460 Nr: 1293-26.2013.811.0015

 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: NELSA GOMES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico que, a planilha de cálculo atualizada não acompanhou a petição 

protocolizada no dia 09/03/2018, acostada à fl.172 dos presentes autos.

Sinop-MT, 17 de maio de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180460 Nr: 1293-26.2013.811.0015

 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: NELSA GOMES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a Procurador(a) da parte Requerente, para 

que, no prazo de 05(cinco) dias, promova a juntada da planilha de cálculo 

atualizada, para posteriormente proceder a expedição de ofício 

requisitório/RPV.

Sinop-MT, 15 de maio de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180460 Nr: 1293-26.2013.811.0015

 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: NELSA GOMES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DO MINUCIPIO DE SINOP/MT 

PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 48 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182246 Nr: 3186-52.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ PINTO GOMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Ordem de 

Serviço nº 003/2016, abro vistas a(o) Procurador(a) da parte Exequente, 

para que, informe este juízo, os dados bancários do Exequente, bem como 

do seu procurador, para no momento oportuno, proceder a liberação do 

RPV/OR.

Sinop-MT, 17 de maio de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182246 Nr: 3186-52.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ PINTO GOMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT,expeço intimação da parte REQUERENTE para querendo 

requerer oque de direito em razão do retorno dos autos do ETJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182246 Nr: 3186-52.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ PINTO GOMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

BEATRIZ PINTO GOMEL em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento e 1% de adicional por tempo 

de serviço. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da 

parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade 
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vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações 

insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 11/03/2008, em 

razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão 

funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que 

ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) por 

conseguinte condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a 

ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004537-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDO BOSSA OAB - MT0016232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004537-67.2018.8.11.0015 AUTOR: 

JOSE CARLOS DE PAULA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL C/C PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JOSÉ CARLOS DE PAULA, em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Aduz a Requerente que “foi surpreendido por 

intermédio de uma ligação do Cartório de 2º Ofício Extrajudicial da Comarca 

de Sinop/MT, em 13/04/2018, informando-o acerca de um protesto em seu 

nome, tendo como credor a Procuradoria do Estado de Mato Grosso”. 

Sustenta, que “procurou a agência fazendária, onde foi, NAQUELE ATO, 

informado, através do aviso de cobrança fazendário nº 

447918/337/76/2015, ser devedor de Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doação ITCD, detectado em razão de uma alegada conciliação e 

cruzamentos de dados dos Sistemas Fazendários com dados da 

Declaração de Ajuste Anual de Renda Pessoa Física, inclusive já inscrito 

em Dívida Ativa, nº Processo 257922/54/28/2017, CDA nº 2017473896, 

com valor originário de R$13.196,20 (treze mil cento e noventa e seis reais 

e vinte centavos), tendo com base o importe de (trezentos e nove mil 

novecentos R$329.905,00 e cinco reais), que corrigidos atualmente 

equivale R$61.853,19 (sessenta e um mil oitocentos e cinquenta e três 

reais e dezanove centavos)”. Informa ainda, que “foi lavrada ESCRITURA 

PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA, documento em anexo, sendo o 

autor designado VIÚVO MEEIRO, da autora da herança, sua esposa, Eliana 

Carreira de Paula, casada com o autor no regime de comunhão de bens, 

tendo como herdeiros, Fabio Carreira de Paula, Guilherme Carreira de 

Paula e Thais Carreira de Paula, com VALOR TOTAL DOS BENS 

DECLARADOS no importe de R$659.810,00 (seiscentos e cinquenta e 

nove mil, oitocentos e dez reais), sendo: R$329.905,00 (trezentos e nove 

mil novecentos e cinco reais), atinente a MEAÇÃO; e R$329.905,00 

(trezentos e nove mil novecentos e cinco reais), relativo ao QUINHÃO 

HEREDITÁRIO)”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que determine 

“SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO nos termos no 

artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, consequentemente, a retirada 

da inscrição do nome do Autor em Dívida Ativa” e “EFETIVAR O 

LEVANTAMENTO DO PROTESTO realizado pelo Cartório de 2º Ofício 

Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou 

a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE pretende que suspenda a 

exigibilidade do crédito tributário, bem como o levantamento do protesto 

realizado em nome do REQUERENTE. Ocorre que para a concessão do 

pedido liminar é necessário à presença dos requisitos o “fumus bonis 

juris” e o “periculum in mora”, simultaneamente, para que assim possa 

valer a pretensão. Ademais, considerando que o REQUERENTE esteja se 

precavendo em não ter que pagar débito, supostamente, indevido, entendo 

que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, primeiro requisito necessário para o 

deferimento da cautelar “in limine litis”. Quanto ao “periculum in mora”, o 

simples fato da possibilidade de inclusão do nome do REQUERENTE no 

SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO 

indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não 

sendo justo, nem razoável que o REQUERENTE tenha seu NOME 

MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Desta 

forma, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA e SUPERFICIAL, cabe apenas 

SUSTAR os EFEITOS do PROTESTO, notadamente em razão dos efeitos 

negativos dele decorrentes. O protesto em nome do devedor deve ser 

efetuado com cautela, sob pena de lesão às garantias constitucionais de 

proteção à imagem e à honra, além do princípio da boa-fé que deve 

nortear as relações jurídicas. Cumpre ressaltar que, embora haja 

DIVERGÊNCIA na JURISPRUDÊNCIA quanto à POSSIBILIDADE de 

SUSPENSÃO ou CANCELAMENTO/BAIXA dos PROTESTOS já lavrados, 

este Juízo entende que é POSSÍVEL a SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO 

dos seus EFEITOS. O SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o 

POSICIONAMENTO aqui ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS 

a EFETIVAÇÃO do PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos 

seus EFEITOS, em substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o 

seu cancelamento ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De 

acordo com o poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as 

medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de 

dano pode ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela 

suspensão dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na 

pendência da discussão judicial do débito. Recurso especial provido. 

(REsp 627.759/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 25/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto 

houver DISCUSSÃO acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao 

protesto, não há como cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido 

pela Autora em sua peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. 

Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é 

reversível, remetendo a situação ao “status quo ante”, sem prejuízo, 

podendo a inscrição voltar a ser inserida nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao 

CRÉDITO e o PROTESTO voltar ter EFEITOS. Deste modo, diante dos 

DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os 

REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, 

assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a 

LIMINAR postulada no sentido de SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO, qual seja, referente ao aviso de cobrança 

fazendário nº 447918/337/76/2015, Dívida Ativa nº Processo 

257922/54/28/2017, CDA nº 2017473896, com valor originário de 

R$13.196,20 (treze mil cento e noventa e seis reais e vinte centavos), bem 

como a SUSPENSÃO dos efeitos do PROTESTO de ID. Num. 12933655 - 
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Pág. 1. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório da 2º Ofício extrajudicial de Sinop, 

solicitando o cumprimento da presente decisão. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE o REQUERIDO, para, querendo, apresentar 

resposta no prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do 

CPC/2015. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 350 e 351 do 

CPC/2015. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004262-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MARTINS CONTENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 #1004262-21.2018.8.11.0015 AUTOR: 

JAIR MARTINS CONTENTE RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE 

ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

proposta por JAIR MARTINS CONTENTE em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Aduz o Requerente que “Em data de 17/11/2008 os assessores 

técnicos da SEMA, Sr. José Carlos de O. Guimaraes e Geraldo Ribatski, 

lavraram o auto de infração nº 115616, em nome do autor, por queimar 

uma área de 1.195,845hectares sem autorização do órgão ambiental 

competente, no valor de R$9.968,837 (nove milhões seiscentos e 

sessenta e oito mil oitocentos e trinta e sete reais). Contudo, a autoridade 

administrativa ao analisar a defesa do autor, reduziu o auto de infração. 

Em março do corrente ano o autor recebeu uma notificação do cartório 

para pagamento da divida, no valor de R$ 435.796,11 com data limite de 

08/03/2018 para pagamento.”. Informa que “Ocorre o autor protocolou um 

recurso que nunca fora juntada nos autos, ou seja, sequer foi objeto de 

apreciação pela SEMA, fato este que invalida a Certidão de Divida Ativa, 

pois é dever da administração apreciar os requerimentos solicitados pelos 

administrado, antes de homologar definitivamente o crédito. Além do mais 

há ainda vícios insanáveis que levam sua nulidade como por exemplo, a 

competência do agente autuante para lavrar autos de infração e a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado. Fatos estes que também 

afastam a exigibilidade do crédito inscrito em divida ativa e registrado no 

Cartório de Registro Civil de pessoas naturais, a titulo de protesto”. Por 

essa razão, postula pela CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA no 

sentido de para DETERMINAR a SUSPENSÃO da PENALIDADE de MULTA 

nº 115616, com o DEFERIMENTO da GARANTIA do JUÍZO, visando a 

RETIRADA do NOME do AUTOR da DIVIDA ATIVA e do PROTESTO de 

TÍTULOS. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Após, os autos vieram-me 

em conclusão. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar 

sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE 

EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA 

formulada em CARÁTER ANTECEDENTE, logo trata-se de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR em CARÁTER ANTECEDENTE. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. Vejamos. A OBJEÇÃO AUTORAL jaza em 

“DETERMINAR a SUSPENSÃO da PENALIDADE de MULTA nº 115616, com 

o DEFERIMENTO da GARANTIA do JUÍZO, visando a RETIRADA do NOME 

do AUTOR da DIVIDA ATIVA e do PROTESTO de TÍTULOS”. Desta forma, 

uma vez PRESENTES os REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do 

“fumus boni iuris”, deve o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a 

demora da prestação jurisdicional, causaria o perecimento do direito. 

Contudo, considerando que o REQUERENTE esteja se precavendo em não 

ter que pagar débito, supostamente, indevido, e diante da possibilidade de 

manutenção/restrição de crédito junto às instituições financeiras, entendo 

que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, primeiro requisito necessário para o 

deferimento da cautelar “in limine litis” (art. 297, caput e art. 301 ambos do 

CPC/2015). Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato da 

POSSIBILIDADE de inclusão do nome do REQUERENTE no SERASA, 

PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já 

é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem 

razoável que o REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO, em especial 

ante a ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Desta forma, em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA e SUPERFICIAL, cabe apenas SUSTAR os EFEITOS do 

PROTESTO, notadamente em razão dos efeitos negativos dele 

decorrentes. O protesto em nome do devedor deve ser efetuado com 

cautela, sob pena de lesão às garantias constitucionais de proteção à 

imagem e à honra, além do princípio da boa-fé que deve nortear as 

relações jurídicas. Cumpre ressaltar que, embora haja DIVERGÊNCIA na 

JURISPRUDÊNCIA quanto à POSSIBILIDADE de SUSPENSÃO ou 

CANCELAMENTO/BAIXA dos PROTESTOS já lavrados, este Juízo entende 

que é POSSÍVEL a SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO dos seus EFEITOS. O 

SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o POSICIONAMENTO 

aqui ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS a EFETIVAÇÃO do 

PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos seus EFEITOS, em 

substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o seu cancelamento 

ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De acordo com o poder 

geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares 

e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser 

evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos 

seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido. (REsp 627.759/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, 

DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO 

acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao protesto, não há como 

cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido pela Autora em sua 

peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. Ademais, o Autor, 

desde logo, se propõe a prestar CAUÇÃO REAL como garantia do 

processo. Quanto a CAUÇÃO, ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR 

que: “O Código não condicionou, sempre e obrigatoriamente, todas as 

medidas liminares à prestação de caução; apenas facultou ao juiz o poder 

de determinar a contracautela (...) caso em que poderá determinar que o 

requerente preste caução (...- diz o art. 804), o que, naturalmente, será 

feito quando a imprecisão dos elementos de convicção produzidos pelo 

requerente não propiciar ao juiz a segurança mínima para convencer-se 

da inteira procedência da pretensão cautelar in li mine litis” (Processo 

Cautelar, 22a ed., EUD, São Paulo, 2005, p. 142). Não há dúvida de que a 

contracautela mediante depósito em dinheiro do valor da obrigação à 

ordem do Juízo é a forma mais efetiva de garantir a reparação dos danos 

que a execução da liminar possa causar. No entanto, quando a lei não 

determina a espécie de caução, de rigor a concessão de oportunidade 

para que o obrigado escolha o modo de prestá-la. A caução pode ser real 

ou fidejussória e quando a lei não determinar a espécie de caução, esta 
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poderá ser prestada mediante depósito em dinheiro, papéis de crédito, 

títulos da União ou dos Estados, pedras e metais preciosos, hipoteca, 

penhor e fiança. Esta garantia, que é destinada a eventual ressarcimento 

de danos causados à parte ex-adversa, não pode ser recusada se 

reconhecida a sua idoneidade e demonstrados os seus requisitos, eis que 

cabe à parte interessada optar pelas modalidades de caução 

especificadas em lei, conforme alhures exposto. “In casu”, verifica-se que 

o bem oferecido pela parte Autora é idôneo e de sua propriedade, não 

podendo, pois, ser recusada a caução real (ID. Num. 12776772 - Pág. 

1-2), mormente porque de valor superior ao título “sub judice”, cujo 

protesto se pretende sustar. Assim, MERECE DEFERIMENTO os PEDIDOS 

LIMINARES. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de 

DETERMINAR a SUSPENSÃO da PENALIDADE de MULTA nº 115616, bem 

como da inscrição referente ao débito da DIVIDA ATIVA, e, por fim, 

DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS do PROTESTO de ID. Num. 

12776758 - Pág. 2, salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS 

nestes autos. CONDICIONO, contudo, a expedição do MANDADO LIMINAR, 

à CAUÇÃO REAL prestada pela parte Autora, a fim de que esta recaia 

sobre o bem imóvel matrícula 52.555 de ID. Num. 12776772 - Pág. 1-2. 

EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de registro civil de pessoas naturais de ID. 

Num. 12776758 - Pág. 2, solicitando o cumprimento da presente decisão. 

CITE-SE o REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no prazo 

legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, 

nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004574-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL NICOLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE 

INFRAÇÃO DA SEMA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004574-94.2018.8.11.0015 

IMPETRANTE: GENTIL NICOLI IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA 

Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por GENTIL NICOLI, em desfavor do SUPERITENDENTE 

DE PROC. ADM E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT. Aduz o Requerente 

que “No dia 29 de Abril de 2010, o impetrado lavrou em face do impetrante 

o auto de infração nº 123992, o qual gerou processo administrativo nº 

324165/2010, decorrente de suposto desmatamento de 22,37 hectares, na 

ocasião sendo imputado a prática da infração prevista no artigo 70º da Lei 

9.605/1998 e artigos 3º, 14º, 15º, 16º e 51 da Lei 6.514/2008.”. Sustenta 

que, “Em decorrência o auto de infração, fora também confeccionado 

Termo de Embargo nº 122706, embargando a atividade agrícola na área 

supostamente desmatada. Ocorre que, o processo administrativo fora 

distribuído em 06 de Maio de 2010, com o protocolo tempestivamente do 

Recurso Administrativo em 17 de Agosto de 2010. Porém, o despacho 

inicial se deu em 10 de Janeiro de 2014, após este despacho não houve 

movimentação processual administrativa”. Informa, ainda, que “somente 

em 17 de Julho de 2017, ocorreu a decisão do processo administrativo, ou 

seja, após 42 (quarenta e dois meses), equivalente a 3 (três) anos e 6 

(seis) meses que ocorreu a movimentação do processo”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência “DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS 

ATOS ADMINISTRATIVOS RESTRITIVOS E DO PRÓPRIO TRÂMITE DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO, TENDO EM VISTA O PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS, EM ESPECIAL A FLAGRANTE OCORRÊNCIA DDA 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ESTATAL.”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio 

processual adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte 

de autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, 

da Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, 

qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em 

ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do 

ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que 

cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o 

titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe 

cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO da 

LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito 

líquido e certo, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o 

professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua 

função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado 

de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio.” A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso dos autos, as relevâncias dos FUNDAMENTOS da 

IMPETRAÇÃO RESTARAM DEMONSTRADAS. Senão vejamos: “In casu”, o 

IMPETRANTE requer a “suspensão dos atos administrativos restritivos e 

do próprio trâmite do processo administrativo o qual estava paralisado por 

mais de 3 (três) anos e 6 (seis) meses sem nenhuma decisão, ocorrendo 

assim sua prescrição”. Desta forma, uma vez PRESENTES os REQUISITOS 

LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus boni iuris”, deve o AUTOR ter 

sua pretensão autorizada, eis que a demora da prestação jurisdicional, 

causaria o perecimento do direito. Contudo, considerando que o 

REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que pagar débito, 

supostamente, indevido, e diante da possibilidade de manutenção/restrição 

de crédito junto às instituições financeiras, entendo que SUBSISTE o 

“fumus boni iuris”, primeiro requisito necessário para o deferimento da 

cautelar “in limine litis” (art. 297, caput e art. 301 ambos do CPC/2015). 

Ademais, diante da documentação apresentada aos autos, especialmente 

o processo administrativo em IDs. 12949706 e 12949719 estão 

demonstrados indícios da prescrição intercorrente, em razão dos 

seguintes documentos: 1 – CERTIDÃO do dia 03/05/2011 de ID. Num. 

12949719 - Pág. 4; 2 – PARECER TÉCNICO do dia 07/01/2014 de ID. Num. 

12949719 - Pág. 6; 3 – DESPACHO do dia 01/01/2014 de ID. Num. 

12949719 - Pág. 9; 4 – CERTIDÃO do dia 22/12/2016 de ID. Num. 12949719 

- Pág. 10; Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato do IMPETRANTE 

ter cobrança indevida, e que, a demora poderia causar danos, não sendo 

justo, nem razoável que o mesmo tenha seu NOME MACULADO, em 

especial ante a ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Deste modo, diante dos 

DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os 

REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, 

assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a 

LIMINAR postulada no sentido de PROCEDER a SUSPENSÃO dos ATOS 

ADMINISTRATIVOS restritivos e do próprio TRÂMITE do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO protocolo nº 324165/200, Secretaria de Estado do Mio 

Ambiente. NOTIFIQUE-SE a AUTORIDADE apontada como COATORA, a fim 

de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste as informações 

que entender ser pertinente, bem como cientifique o órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, 

II, LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao 
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MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004639-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR AFONSO CESCO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004639-89.2018.8.11.0015 AUTOR: 

VALDIR AFONSO CESCO - ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO 

FISCAL C/C REVISÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E 

TUTELA PROVISÓRIA proposta por VALDIR AFONSO CESCO-ME em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO-SEFAZ. Aduz a Requerente que 

“foi notificada em 2012, mediante a cobrança fazendária 

56486/333/11/2012, por suposta infração de ter “realizado operações 

internas e interestaduais utilizando documentos fiscais diferentes 

daqueles a que está obrigado (Nota Fiscal Eletrônica NF-e modelo 55), em 

desacordo com o § 1º do art. 35; art. 35-A; inciso I do art. 35-B, todos da 

Lei 7.098/1998, c/c § 4º do art. 198-A, do RICMS/MT”.)”. Informa que 

“Assim a Sefaz alega que o autor incluído na CNAE 0220-9/01, está 

obrigado a emissão de NF-e a partir de 01/04/2008. Apesar da defesa 

administrativa Processo 5045765/2012, a Sefaz manteve a cobrança, 

gerando a cobrança e o Protesto da CDA 2017473918.”. Por fim, REQUER, 

como TUTELA de URGÊNCIA para “suspender os efeitos de exigibilidade 

do crédito tributário 56486/333/11/2012, 259608/54/28/2017, e da CDA 

2017473918 sub judice; e seja suspensa a restrição de divida ativa do 

nome da autora no cadastro da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso, bem como, protesto efetuado no Cartório Extrajudicial do 2º Ofício 

de Nova Monte Verde; e de quaisquer cadastros de inadimplentes 

(Cartório de Protesto de Títulos, SERASA, SPC, CADIN), e de quaisquer 

outros que porventura tenha sido feitos. Bem como, seja assegurado a 

não cobrança do tributo até o julgamento da lide. E para garantir o 

cumprimento da ordem judicial, requer seja arbitrada, desde já, por V. Exa., 

multa diária para o caso de desobediência CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou 

a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA 

formulada em CARÁTER ANTECEDENTE, logo trata-se de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR em CARÁTER ANTECEDENTE. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE pretende a suspensão da 

exigibilidade do c´redito tributário 56486/333/11/2012, 259608/54/28/2017, 

e da CDA 2017473918, bem como do protesto efetuado no Cartório 

Extrajudicial do 2º Ofício de Nova Monte Verde; e de quaisquer cadastros 

de inadimplentes. Desta forma, uma vez PRESENTES os REQUISITOS 

LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus boni iuris”, deve o AUTOR ter 

sua pretensão autorizada, eis que a demora da prestação jurisdicional, 

causaria o perecimento do direito. Contudo, considerando que o 

REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que pagar débito, 

supostamente, indevido, entendo que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, 

primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in limine litis”. 

Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato da possibilidade de inclusão 

do nome do REQUERENTE no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de 

RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento 

da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o REQUERENTE 

tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA. Desta forma, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA e 

SUPERFICIAL, cabe apenas SUSTAR os EFEITOS do PROTESTO, 

notadamente em razão dos efeitos negativos dele decorrentes. O protesto 

em nome do devedor deve ser efetuado com cautela, sob pena de lesão 

às garantias constitucionais de proteção à imagem e à honra, além do 

princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídicas. Cumpre 

ressaltar que, embora haja DIVERGÊNCIA na JURISPRUDÊNCIA quanto à 

POSSIBILIDADE de SUSPENSÃO ou CANCELAMENTO/BAIXA dos 

PROTESTOS já lavrados, este Juízo entende que é POSSÍVEL a 

SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO dos seus EFEITOS. O SUPERIOR 

TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o POSICIONAMENTO aqui 

ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS a EFETIVAÇÃO do 

PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos seus EFEITOS, em 

substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o seu cancelamento 

ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De acordo com o poder 

geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares 

e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser 

evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos 

seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido. (REsp 627.759/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, 

DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO 

acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao protesto, não há como 

cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido pela Autora em sua 

peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. Demais disso, a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao “status quo ante”, sem prejuízo, podendo a 

inscrição voltar a ser inserida nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO e 

o PROTESTO voltar ter EFEITOS. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR 

postulada no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE do 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO 56486/333/11/2012, 259608/54/28/2017, e da CDA 

2017473918, bem como os EFEITOS do PROTESTO no Cartório 

Extrajudicial do 2º Ofício de Nova Monte Verde de ID. Num. 12977824 - 

Pág. 4, e, por fim, DETERMINO a NÃO INCLUSÃO do NOME do autor nos 

órgãos ou CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA, tais como Serasa, etc, salvo 

a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos. EXPEÇA-SE 

ofício aos cadastros negativistas (SPC/SERASA), bem como ao Cartório 

da 2º Ofício extrajudicial de Sinop, solicitando o cumprimento da presente 

decisão. CITE-SE o REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no 

prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. 

Com a contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo 

legal, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004645-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO HENRIQUE BALDISSERA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004645-96.2018.8.11.0015 

IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE BALDISSERA IMPETRADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO/ SEFAZ MT Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA - COM PEDIDO LIMINAR proposta por JOÃO HENRIQUE 

BALDISSERA, em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO. Aduz que a Impetrante “Em procedimento de fiscalização 

realizado em 09/01/2018 as 20:14:21 horas, na Unidade Fazendária UOF 

POSTO FISCAL CACHIMBO, os servidores do Grupo de Tributação, após a 

parada do motorista para realização do desembaraço fiscal, verificaram 

divergência nas notas fiscais apresentadas e a carga transportada”. 

Sustenta, que “ao sair, sem a devida observância da documentação o 

motorista acabou trocando as notas fiscais, na qual deveria acompanhar a 

carga a seguinte nota fiscal. Apenas no ato de conferência o condutor 

verificou a falha cometida e incapaz momentaneamente de comprovar a 

real situação, se viu impedido de seguir viagem ao seu destino”. Informa, 

ainda, que “Apresentado o Pedido de Revisão de Lançamento de Termo de 

Apreensão e Depósito e sendo este integralmente indeferido, sem a 

devida análise de mérito da defesa apresentada, conforme exposto a 

seguir. E apresentado recurso voluntário não foi admitido porque a 

exigência tributária é inferior a 2500 UPF/MT. Além disso, “a Impetrante 

requereu a concessão do Benefício de Aposentadoria Especial na Função 

de Magistério, que foi protocolado no dia 27.04.2017, tendo sido 

novamente indeferido pelo instituto de Previdência Social dos Servidores 

Municipais de Sinop – PREVISINOP”. Por fim, REQUER, como Tutela de 

Urgência que “afim de que se suspenda o crédito tributário impugnado 

IMEDIATAMENTE, sendo ao final confirmada a tutela concedida”. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. O mandado de 

segurança é meio processual adequado, para proteger direito líquido e 

certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação por parte de autoridade pública, conforme definição constitucional 

(artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o 

Impetrante há de demonstrar, mediante prova pré-constituída, com 

precisão e clareza, qual o direito líquido e certo próprio que pretende 

defender, porque, em ação dessa natureza, o que se pede não é a 

declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma determinação à 

autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito subjetivo da 

impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode impetrar 

mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, direito 

alheio. Para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, 

mister se faz a constatação da existência dos requisitos legais, quais 

sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “fumus boni juris” e o 

“periculum in mora”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a 

liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, no que 

toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de 

segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado 

anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado de segurança 

devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – que haja 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido 

inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na 

sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei 

nº. 12.016/2009. No caso dos autos, a RELEVÂNCIA dos FUNDAMENTOS 

da impetração restou DEMONSTRADA, não só pelas alegações da peça 

vestibular, como também, pelos documentos a ela atrelados. “In casu”, a 

IMPETRANTE pretende a suspensão do crédito tributário impugnado e 

processo administrativo de nº 5399058/2018, eis que por equívoco fora 

encaminhado a documentação diversa da mercadoria. Neste sentido vale 

ressaltar os seguintes documentos apresentados: 1 – NOTA FISCAL nº 

1051 de ID. Num. 12981850 - Pág. 1, com emissão dia 08/01/2018, produto 

SEMENTES PANICUM MAXIMUM - cultivar Mombaça (CAT: S2)em fardos de 

20 Kg, Motorista Rodrigues Xavier; 2 – COMPROVANTE DE NOTA FISCAL 

DE SAÍDA INTERESTADUAL de ID. Num. 12981851 - Pág. 1, referente a 

Nota Fiscal de nº 1051; 3 – DAR em ID. 12981861 com número de código 

de barra 85880000018-0 00000123201-0 80120111200-0 08373646122-4; 

e DAR em ID. 12981863 com número de código de barra 85830000002-5 

52000123201-7 80120351400-8 08373659372-4;  4 -  Processo 

administrativo nº 53990558/2018, ID. 12981874, referente PEDIDO DE 

REVISÃO DE LANÇAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO, 

anexando a nota fiscal nº 1051; 4 – DECISÃO da SEMA em ID. 12981921 

informando que a documentação que o motorista apresentou no ato da 

fiscalização era referente ao DAR de nº 85820000002-4 84001232018-0 
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13035140008-3 54106924; Desta forma, uma vez PRESENTES os 

REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus boni iuris”, deve 

o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a demora da prestação 

jurisdicional, causaria o perecimento do direito. Contudo, considerando que 

o REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que pagar débito, 

supostamente, indevido, e diante da possibilidade de manutenção/restrição 

de crédito junto às instituições financeiras, entendo que SUBSISTE o 

“fumus boni iuris”, primeiro requisito necessário para o deferimento da 

cautelar “in limine litis” (art. 297, caput e art. 301 ambos do CPC/2015). 

Desta forma, verifica-se que apesar de no momento em que se ocorreu o 

ato da fiscalização a documentação apresentada pelo motorista não foi a 

mesma da mercadoria, conforme relata Termo de Apreensão de ID. 

12981887, a mercadoria que fora apreendida no dia 09/01/2018, qual seja, 

SEMENTES PANICUM MAXIMUM - cultivar Mombaça (CAT: S2)em fardos de 

20 Kg, possui as devidas documentações, conforme demonstrada em ID. 

12981850 e 12981861. Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato do 

IMPETRANTE ter cobrança indevida, e que, a demora poderia causar 

danos, não sendo justo, nem razoável que o mesmo tenha seu NOME 

MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Deste modo, 

diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem 

PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido 

liminar pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex 

positis”, DEFIRO a LIMINAR postulada no sentido de PROCEDER a 

SUSPENSÃO do CRÉDITO tributário impugnado, qual seja, do TAD 

1132951-7 (ID. Num. 12981927 - Pág. 1). NOTIFIQUE-SE a AUTORIDADE 

apontada como COATORA, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

7º, I, LMS), preste as informações que entender ser pertinente, bem como 

cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as 

INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, 

LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005118-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUREIR ALVES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005118-82.2018.8.11.0015 AUTOR: 

AUREIR ALVES DE BRITO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por AUREIR ALVES DE BRITO, por meio de seu advogado, contra 

o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico 

do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial que o autor “sofreu 

uma fratura no acetábulo, que é a superfície articular da bacia, que junto 

com a cabeça do fêmur formam a articulação do quadril. “ (sic). 

Acrescenta que “o Requerente se encontra internado no Hospital Regional 

de Sinop, regulado, aguardando vaga em outro hospital conveniado com o 

SUS para a realização da cirurgia no quadril, uma vez que o procedimento 
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é de alta complexidade e o regional de Sinop não realiza essa operação”. 

Postula pela concessão da tutela antecipada para compelir os Requeridos 

a determinarem, imediatamente, o tratamento médico imprescindível para 

manutenção da saúde da Parte Requerente, qual seja, a realização da 

CIRURGIA PARA CORREÇÃO DA FRATURA DE ACETÁBULO, em rede 

pública ou, em caso de impossibilidade, em clínica ou hospital particular. 

CARREOU DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO 

INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 13230467. 

Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito 

esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes 

da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA 

EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA 

PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem, IMEDIATAMENTE, a CIRURGIA PARA CORREÇÃO DA 

FRATURA DE ACETÁBULO, em rede pública ou, em caso de 

impossibilidade, em clínica ou hospital particular, à parte Requerente, 

conforme Laudo Médico constante no Id. 13230467, devendo, para tanto, 

serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do Laudo 

Médico acostado ao Id. 13230467. Com a contestação, vista à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BERGAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BEZERRA DE LIMA 86933159949 (REQUERIDO)

MAURICIO BEZERRA DE LIMA (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 08/06/2018 09:00. Quinta-feira, 17 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008688-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARINHO SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO DONIZETE CELLONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 07/06/2018 08:30. Quinta-feira, 17 de Maio de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/06/2018 08:15. Quinta-feira, 17 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004358-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/06/2018 08:30. Quinta-feira, 17 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012790-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (REQUERIDO)

JORGE LUCIANO CARNEIRO (REQUERIDO)

CARNEIRO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 07/06/2018 09:00. Quinta-feira, 17 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012790-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (REQUERIDO)

JORGE LUCIANO CARNEIRO (REQUERIDO)

CARNEIRO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 07/06/2018 09:00. Quinta-feira, 17 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO LEMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 11/06/2018 09:45. Quinta-feira, 17 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002743-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA OAB - MT0014928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 07/06/2018 09:30. Quinta-feira, 17 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001898-47.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE ILSON BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Preliminares: INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL 

– COMPROVANTE DE ENDEREÇO No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem mais preliminares, passo ao mérito A controvérsia da 

presente demanda cinge-se quanto à existência de relação jurídica entre 

as partes que gerou o débito originário da inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes. Em que pese trate-se de 

instituição financeira, a teor da Súmula 297, STJ, aplica-se à presente 

demanda o Código de Defesa do Consumidor; ademais, a parte 

Requerente apresenta tese de negativa de vínculo, motivo pelo qual a 

inversão do ônus da prova fazia-se imprescindível sob pena de inviabilizar 

a defesa desta em juízo. Deste modo, incumbia à parte Requerida trazer 

aos autos efetivos indícios de que houve uma contratação quer seja por 

escrito, por telefone ou por terceiros intermediários. Contudo, NÃO JUNTA 

NENHUM CONTRATO, limitando-se a trazer aos autos apenas faturas em 

print screens de seu sistema que se mostra inviável como prova para os 

fins pretendidos, sobretudo quando desacompanhada de quaisquer outros 

indícios probatórios. Este Juízo, amparando-se em sedimentada 

jurisprudência da Turma Recursal do E. TJMT, no sentido de que a 

reprodução de tele sistémica por si só trata-se de prova unilateral, quando 

desacompanhada de qualquer outro indício para corroborar sua finalidade. 

Vide: RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA - DANO MORAL - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - TELAS 

SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E 
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PARCIALMENTE PROVIDO A tese de defesa se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única e também pelas Turmas Provisórias são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Reclamada, ante a hipossuficiência do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Sentença reformada para parcial procedência, afastando a condenação 

de litigância de má fé imposta no 1° grau. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

200515620178110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

28/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017 - grfio nosso). Não havendo 

provas mínimas para refutar os argumentos ofertados pela parte 

Requerente tem-se por indevida a inscrição e manutenção do nome da 

parte Requerente em rol de inadimplentes. Ausente, nos autos, prova da 

origem do débito, deve-se considerar tal inscrição indevida. E trata-se de 

ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re 

ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 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 o Requerente é razoável de acordo com a 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; DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS 

discutidos nestes auto, como corolário lógico DETERMINAR o 

CANCELAMENTO dos serviços ativos em nome da parte Requerente, eis 

que esta, conforme afirmado em sede de petição inicial afirmou não 

possuir nenhuma relação jurídica com a instituição financeira Requerida e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011862-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (REQUERIDO)

ALBINO JOSE TOMIOZZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT0008677A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 05/06/2018 15:45. Quinta-feira, 17 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004214-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PAULO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 07/06/2018 08:15. Quinta-feira, 17 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 07/06/2018 13:00. Quinta-feira, 17 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005419-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM 

GERAL LTDA - ME (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 31/08/2017 16:10. Quarta-feira, 02 de Agosto de 2017.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004177-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo 

n. 1004177-35.2018.8.11.0015 Promovente(s) Nome: INGRID MARQUES 

DA SILVA Endereço: RUA F-2, 56, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - 

MT - CEP: 78550-310 Promovido(s) Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 4 andar, 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Tipo de Ação [SUSTAÇÃO DE PROTESTO, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, Intimação / Notificação] 

Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 15.000,00 Juízo Juizado 

Especial Cível de Sinop Audiência de Conciliação 06/06/2018 15:15 A 
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presente carta, extraída dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO 

acima-identificada, tem por finalidade o CUMPRIMENTO DA MEDIDA 

LIMINAR ( DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO o CANCELAMENTO 

PROVISÓRIO do protesto objeto do feito) e a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) 

parte(s) promovida(s), por todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer(em), acompanhado(a, s) de advogado(s) habilitado(s), à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

promovida, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte promovente 

na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença 

de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Quinta-feira, 17 de Maio de 

2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188514 Nr: 9822-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ TESORI DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGÉRIO PEREIRA 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 9822-34.2013.811.0015, 

Protocolo 188514, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 319973 Nr: 3034-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILSON MARQUES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 Vistos,

 Considerando o aporte da procuração de fl. 82, intime-se o d. advogado 

constituido para que apresente a competente resposta à acusação no 

prazo legal.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181562 Nr: 2482-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO BARROTTI TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODOLFO BARROTTI TREVISAN, Cpf: 

39865066831, Rg: 34295733-8, Filiação: Miriam Augusta Barrotti e Antonio 

de Paula Trevisan Filho, data de nascimento: 17/11/1989, brasileiro(a), 

natural de Ourinhos-SP, solteiro(a), vendedor, Telefone 011-96474-0585. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado a comparecer na Secretaria da 

Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, a fim de informar dados 

bancários (cartão magnético + CPF), para posterior restituição do 

numerário apreendido nestes autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 15 de maio de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 314975 Nr: 17619-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLAN KARDEX PIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITÃO DE FREITAS 

- OAB:19747

 CERTIFICO que procedo à juntada da procuração solicitada ao Juizo de 

origem, bem como procedo ao cadastro do advogado dr. DANILO MILITÃO 

DE FREITAS, OAB/MT 19.747, para intimá-lo da audiência designada para o 

dia 17/05/2018, às 15h, no Juizo da Quarta Vara Criminal da Comarca de 

Sinop, nos termos do depacho de f. 23, proferido no dia 07/5/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316785 Nr: 778-15.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY APARECIDA ALMEIDA DE MORAES, 

EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Certifico, autorizada pelo artigo 1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o 

advogado do réu de que foi designado o dia 07/6/2018, às 14h30min para 

interrogatório de KELLY APARECIDA ALMEIDA DE MORAES, no Juízo da 

Comarca de Colider, nos termos do Ofício juntado na f. 165/165v.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 108/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito e Diretor em 

Substituição Legal do Foro da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Considerando que o Presidente do Tribunal de Justiça decretou ponto 

facultativo no dia 22.6.2018, em virtude da participação da Seleção 

Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, em conformidade com 

a Portaria n.º 629/2018/PRES, de 10.5.2018.

 Considerando o § 4º do art. 2º do Provimento n.º 10/2016/CM , onde aduz 

que os feriados que ocorrerem até quarta-feira, inclusive municipal, a 

responsabilidade será do plantonista do final de semana anterior e após 

assumirá o plantonista escalado conforme anexo do Provimento.

 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 72/2018/RH/VG, referente ao mês de JUNHO, a saber:

Dia: 22 (ponto facultativo) de junho de 2018

PLANTONISTA

ALTERAÇÃO

Juiz de Direito

Dr. Abel Balbino Guimarães
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4ª Vara Criminal

Juiz de Direito

Dr. Luis Augusto Veras Gadelha

5ª Vara Criminal

Gestora Judiciária

Edenilse Francisca da Silva

 Telefone: 3688-8423

Gestora Judiciária

Nerly Anchieta

 Telefones: 3688-8459/9225.1385

Oficial de Justiça

Raquel Reis Magalhães Terra

Oficial de Justiça

Silvana Maria de Lima – celular 993394236

Publique-se, remetendo-se cópia aos Juízes plantonistas, dando-se 

ciência desta, ainda, aos senhores serventuários da Justiça, afixando-se 

no mural do Fórum.

 Várzea Grande, 17 de maio de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito e Diretor em Substituição Legal

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002306-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. F. (RÉU)

 

VISTOS. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com pedido Liminar 

proposta por Marina Alexandre Fogaça, representado por sua genitora 

Ellen Cristina Alexandre em face de DOUGLAS JOSE FOGAça, já 

qualificado na inicial. Consta da inicial, que, por sentença homologatória, o 

genitor da requerente contribuiria com 30%(trinta por cento) do salário 

mínimo vigente. Afirma que o valor não guarda correlação com as atuais 

necessidades da alimentada, tampouco as possibilidades do requerido, 

haja vista que o mesmo atualmente trabalha como vigilante, recebendo 

salário de dois mil reais. Requer liminarmente a majoração dos alimentos de 

30 para 55% do salário mínimo. É o relatório. Decido. O Código de 

Processo Civil inovou ao suprimir a diferenciação existente entre os 

requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar e da tutela 

antecipada. Hodiernamente, o que se tem é a chamada Tutela de Urgência, 

que pode ter natureza satisfativa ou assecuratória. Para o deferimento da 

tutela de urgência exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre o tema, assim 

leciona: “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24). O primeiro requisito para 

concessão da tutela remete à existência da probabilidade do direito, tendo 

por pressuposto a alteração da situação financeira dos interessados, 

base forte no já mencionado artigo 15 da Lei n.º 5.478/68, não revogada 

neste aspecto pelo atual Código de Processo Civil. Tal artigo pressupõe 

que “a decisão judicial sobre os alimentos não transita em julgado e pode a 

qualquer tempo ser revista em face da modificação da situação 

financeiras dos interessados”. Para tanto e, especificamente em casos de 

minoração da verba alimentar, imprescindível demonstrar que houve 

mudança na possibilidade financeira a suportar o encargo, de forma a não 

gerar um ônus desproporcional ao seu rendimento, bem como as 

necessidades do alimentando terem se alterado. A esse respeito, ensina o 

eminente mestre Sílvio Rodrigues o seguinte: “Uma vez fixada, a pensão 

alimentícia pode ser alterada por reclamação de qualquer das partes, 

desde que se evidencie ter sobrevindo mudança na fortuna de quem 

fornece os alimentos, ou na de quem os recebe. Assim, por exemplo, se 

com o seu crescimento, os filhos necessitam de maiores recursos para o 

estudo e vestuário, ou se provam que a situação financeira do pai 

melhorou, em relação à anterior, deve o Juiz conceder aumento da pensão 

alimentícia; ao contrário, se o pai prova que seus ganhos diminuíram, ou 

que se um dos seus filhos se tornou maior; ou que uma filha contraiu 

matrimônio etc., pode pedir redução dos alimentos a que foi anteriormente 

condenado.” (in Direito de Família, v. 6, pg. 382). A requerente afirma ser o 

requerido vigilante auferindo renda mensal de dois mil reais. No entanto, 

carece de prova pré-constituída a alegação de que os alimentos outrora 

fixados não são capazes de suprir as necessidades da alimentanda, eis 

que os documentos entrelaçados à inicial, nesta fase de cognição 

sumária, não são suficientes para comprovar tal alegação. Portanto, 

ausente o requisito da probabilidade do direito nesta fase de cognição 

sumária. Neste sentido, considerando que a fixação dos alimentos se 

orienta pelo binômio necessidade/possibilidade e levando-se em 

consideração não estar demonstrado quanto a possibilidade financeira do 

requerido, entendo, que ao menos neste momento, a liminar não merece 

acolhida. Desta feita, não evidenciados os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, o indeferimento é medida que se impõe. Nestes termos, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que ausentes os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, forte no 

artigo 300, “caput”, CPC/2015. Determino as seguintes providências: I- 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Cite-se o 

requerido, por sua representante legal, no endereço constante na inicial, 

intimando-o, no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que 

designo para o dia 23/05/2018, às 15h30m (horário oficial de MT), nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. III- Saliento que o mandado 

de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá 

estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à 

requerida o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, 

§1º, do CPC/2015). IV- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC/2015. V- Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VI- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015, sem prejuízo de 

posterior revogação. VII- Notifique-se o Ministério Público. VIII- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 428398 Nr: 26516-49.2015.811.0002

 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: ACCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA 

- OAB:6674

 Vistos. ana cecilia costa bica propôs contra bruno allisson de Souza 

santos a presente ação DECLARATÓRIA DE reconhecimento e dissolução 

de UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. Aberta a audiência as 

partes em comum acordo requereram a desistência do pedido principal, de 

forma que, HOMOLOGO -a para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

ante a manifestação de vontade, nos termos dos ARTIGOS 485 INCISO VIII 

DO CPC. Homologo ainda, para que surta seus jurídicos e legais efeitos a 

transação acima avençada nos termos do artigo 487 inciso I E III, ALINEA 

“B” do C.P.C. Isento as partes de custas e emolumentos processuais, uma 

vez que são beneficiários da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1.060/50. 

Dou a presente sentença publicada em audiência, saindo as partes 

devidamente intimadas. Neste ato as partes também renunciam ao prazo 

recursal. Arquive-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho
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 Cod. Proc.: 441782 Nr: 7674-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 processo nº 7674.84.2016.811.0002

cód. 441782

VistoS.

 A embargante, já qualificada nos autos em trâmite por este r. juízo, 

apresentou, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

os Embargos de declaração (fl.37/38) contra a sentença de fl. 34/36.

 Aduz que seja sanada a omissão a fazer constar – “que durante o 

casamento não adveio o nascimento de nenhum filho”.

Os embargos foram interpostos no prazo legal, previsto no artigo 1.023 do 

Código de Processo Civil, conforme certidão de fls. 38.

É o relatório.

 DECIDO.

 Ad argumentandum, os embargos de declaração, tratam-se de um pedido 

feito ao próprio juiz ou tribunal que prolatou a decisão, para que se 

esclareçam obscuridades, omissões ou contradições que ela contém. Já 

se percebe que os embargos de declaração não impugnam a decisão, 

limitando-se a contestar as determinações nela constantes.

 Dentre os requisitos da petição de embargos, cumpre destacar a clareza 

no endereçamento ao juiz da causa ou relator e, principalmente, a 

indicação dos fundamentos do petitório: obscuridades, contradições ou 

omissões. Se faltarem tais indicações, os embargos, fatalmente, não 

serão conhecidos.

Pois bem.

 A sentença foi clara. Observa-se na parte final da decisão de fls., 36, 

que “ consigno que a lide não versa sobre interesses de menores, não há 

pedido de alimentos ou bens a serem partilhados”.

Frisa-se ainda, que também não há pedido a esse fim.

Assim mantenho a decisão de fls. 34/36.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE EFEITO INFRINGENTE 

DIRETO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E SEM COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS DO 

ACÓRDÃO. IMPROCEDENCIA. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Embargos de 

Declaração Nº 71004655197, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 26/11/2013. (TJ-RS - 

ED: 71004655197 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 

26/11/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/11/2013).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistentes as 

hipóteses do art. 535, do CPC, não merecem acolhida os embargos de 

declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os embargos de 

declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado. 3. Não havendo indícios a contrariar a Súmula nº 

301, desta Corte, deve ela prevalecer para fins de reconhecimento de 

paternidade biológica. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA)

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

I- Julgo Improcedentes os embargos de declaração de fls. 37/38.

II- Em consequência, mantenho inalterada a decisão atacada. (fls., 34/36)

III- Intimem-se.Cumpra-se.

Várzea Grande, 14 de maio de 2018.

Dr. José Antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450125 Nr: 11958-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

CHAVES FADINI - OAB:OAB/MT 7645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 Certifico que, efetivada a avaliação, encaminho intimação para as partes 

se manifestarem sobre o laudo no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 419765 Nr: 21877-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVCL, PSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (20) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 276034 Nr: 19421-07.2011.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JUCELINA FREITAS 

RIBEIRO - OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino a dilação probatória e delibero:I- 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado do 

mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova.II- 

Fixo, como ponto controvertido, o legítimo interesse do menor Paulo 

Henrique Arruda Santos. III- Diante da natureza da controvérsia defiro a 

produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, devendo as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (CPC, ARTIGO 357, §4º).IV- Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14/06/2018, às 15:10 horas, ocasião que 

serão ouvidas as testemunhas indicadas a serem arroladas.V- Desde já 

fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(s) de que cabe a 

ele(s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele(s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).VI- Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as 

partes informar a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de 

que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. VII- Expeça-se mandado para 

intimação das testemunhas que serão arroladas pela Defensoria Pública 

(CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO IV).VIII- Notifique-se o representante do 

Ministério Público.IX- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 60508 Nr: 3633-31.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.M. DA S. B. REP/SUA GENITORA ELZETE DA SILVA 

BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO RODRIGUES BASTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

Def. Pública - OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSIMAR PINO ZORZIN - 

OAB:5908-B

 VISTOS.

Pretende a parte exequente o cumprimento da sentença que obri-gou o 

executado ao pagamento de pensão alimentícia.

Pelas alterações introduzidas pela Lei n. 13.105/2015, o cumprimento de 

sentença se dará nos próprios autos onde se formou o título executivo, 

podendo ao mesmo tempo exigir o cumprimento pelo meio expropriatório e 

pelo meio coercitivo da prisão civil.

No caso dos autos, a parte exequente optou pelo cumprimento de 

sentença pelos dois modos acima mencionados.

Diante do exposto:

I- Com relação às prestações pretéritas, determino, na forma do artigo 513 

§2º do CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (R$ 2.595,46), acrescido de custas, se houver.

II- Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

III- Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorá-rios de advogado de dez por cento.

IV- Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, 

proceda-se de imediato à penhora de bens (art. 831 do CPC) e a sua 

avaliação com obediência à ordem preferencial do art. 835 do CPC, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 841, CPC).

V- Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcor-rido o 

prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exe-quente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

 VI- Com relação às 03 (três) últimas prestações não adimplidas pelo 

executado, Intime-se o mesmo, para pagar, provar que o fez ou justificar a 

impossibili-dade de fazê-lo, no prazo de três dias, devendo os respectivos 

valores ser depositados na conta indicada pela exequente nos autos.

VII- Advirto ao executado que caso não efetue o pagamento, não prove 

que o efetuou ou não apre¬sente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, será protestado o pronunciamento judicial (art. 528, §1º do 

CPC), aplicando-se, no que couber, o disposto no art.517.

VIII- Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade ab-soluta 

de pagar justificará o inadimplemento.

 IX- Não havendo o adimplemento ou sendo a justificativa rejeitada, além da 

determinação de protesto (item II acima), ser-lhe-á decertada a prisão civil 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, ressaltando-se que o cumprimento 

da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas.

X- Conste no mandado que o valor do débito refere-se às prestações 

alimentícias indicadas no valor de R$ 918,13, mais as devidas durante o 

curso do pro-cesso até o efetivo pagamento (Súmula 309 do STJ).

XI- Cientifique-se o Ministério Público.

XII- Intime-se.

XIII- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 427117 Nr: 25738-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDJS, EJDS, FJDS, MASO, CDSF, IDSR, CJDS, AJDS, 

SDJS, SJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Manifeste-se o(a) inventariante sobre a certidão de fls. 102, bem como 

sobre o prosseguimento do feito.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 384072 Nr: 1463-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADT, JADT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Lucineide Alves da Trindade ingressou com a presente Ação de Interdição 

em face de José Alves da Trindade.

 No decorrer do feito, mais especificamente na certidão de fls. 98, conta a 

informação do falecimento do interditando, fato corroborado pela petição 

de fls. 100 (pedido de extinção pela perda do objeto) e documento de fls. 

101.

 O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito, ante a perda do 

objeto desta ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Decido.

Pela análise dos autos, verifico que ocorreu a perda do objeto da presente 

ação, tendo em vista a morte do requerente.

Assim, temos o que preceitua o art. 493 do CPC, in verbis:

 Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou 

extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em 

consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 

proferir a sentença.

 A esse respeito, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

 Momento: A prestação jurisdicional deve ser prestada de acordo com a 

situação dos fatos no momento da sentença ou do acórdão. (in "Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 9ª edição, Revista 

dos Tribunais, 2006, p. 589).

 Diante de tal fato, inexiste interesse processual a justificar o exame da 

questão submetida à apreciação, pelo que, declaro a perda do objeto da 

presente ação e, como consequência, não resolvo o mérito do presente 

feito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI do Código de Processo 

Civil.

 Revogo a decisão de fls. 21.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, coma as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 370054 Nr: 19485-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAR, JCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KOZOFF - 

OAB:MT/16.372, IVANETE FÁTIMA DO AMARAL - OAB:10.151, 

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:11752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.SUSPENDO o andamento do cumprimento da execução até o final 

do prazo concedido pelo credor/ exequente, nos termos do art. 922 do 

CPC.Cumpra-se. Findo o prazo de suspensão requerido, intime-se o(a) 

patrono(a) do exequente para manifestar se o executado cumpriu 

integralmente o acordo. Desta audiência saem as partes devidamente 

cientificadas.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009192-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LAURO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANANDA ALVES DA COSTA OAB - MT22033/O (ADVOGADO)

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA ANGELA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YENDIS RODRIGUES COSTA OAB - MT24490/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1009192-58.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - Aos advogados da Parte Autora para impugnar no prazo legal 

Várzea Grande/MT, 17 de maio de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001653-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. R. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. S. (REQUERIDO)

 

1001653-41.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: intimar a parte autora , para que no 

prazo de 10 (dez) dias junte aos autos planilha atualizada do debito. 

Várzea Grande/MT, 17 de maio de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009523-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE OLIVEIRA ALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEONARDO VAREIRO ALEZ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1009523-40.2017.8.11.0002 Certifico que redesigno a data de 

18/junho/2018 Às 15horas para a realização de audiência de conciliação 

conforme determinado em decisão. Várzea Grande/MT, 14 de maio de 

2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001383-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ALBUQUERQUE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN RODRIGUES ROSA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO 2ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PJE nº. 1001383-51.2016.8.11.0002. 

VISTOS etc. A. R. de A. representado por sua genitora PAMELA 

ALBUQUERQUE DE SOUZA, qualificado, ajuizou AÇÃO DE ALIMENTOS 

contra LUAN RODRIGUES ROSA DA SILVA, qualificado, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Inicialmente requereu os benefícios da AJG. Acerca 

dos fatos, aduziu que sua genitora manteve um relacionamento com o Sr. 

Luan e deste relacionamento nasceu o requerente, em data de 

23/04/2014, conforme comprova a certidão de nascimento em anexo. 

Ocorre que apesar de reconhecer a paternidade, o réu nunca pagou 

nenhum valor para garantir a sobrevivência do menor. Das vezes que a 

mãe do Autor teve contato com o réu, ele sempre dizia que mandaria certa 

quantia em dinheiro, mas infelizmente nunca honrou com seus 

compromissos e com seu dever. O pai sabe que seu filho tem doença rara 

e grave, precisando de um plano de saúde, todavia, este nunca 

providenciou tal contratação. O último contato que a genitora teve com o 

pai do menor foi no mês de maio de 2016, via “facebook”, quando este 

esteve fez promessas dizendo que pagaria uma importância mensal, 

equivalente a 01 (um) salário mínimo, porém, o compromisso assumido não 

foi cumprido. Vale destacar que o pai é empresário e tem uma excelente 

renda, tendo condições de custear seu filho. O abandono do menor pelo 

genitor encontra-se cristalinamente demonstrada pela ausência na 

prestação alimentar. Desnecessário dizer que, ante a indiferença e o 

descaso do genitor quanto à sorte do próprio filho, vem o Requerente 

passando por inúmeras privações, pois desde que nasceu compete 

exclusivamente à sua genitora os esforços para atender a todos os 

reclamos oriundos da sua manutenção e sustento, necessitando, assim, 

da tão somente colaboração do avô materno. Assim, somente a fixação 

judicial dos alimentos poderá atender ao menos as necessidades 

elementares do Requerente, porquanto, cabe a pai a obrigação que 

decorre da lei e da moral, sendo notório, que criança na idade do 

Requerente tem necessidades com alimentação, habitação, educação, 

tratamento médico, vestuário, transporte, lazer e etc. Nessas condições, o 

Requerente não vê saída senão recorrer ao Poder Judiciário para pleitear 

a condenação do pai (requerido) ao pagamento de alimentos 

correspondente a um salário mínimo mensal. Após descrever os fatos e 

fundamentos jurídicos que sustentam sua pretensão, o autor pugnou pelo 

arbitramento dos alimentos provisórios no patamar de um salário mínimo, e, 

ao final, por sentença, a fixação dos alimentos definitivos no mesmo valor. 

Requereu os benefícios da AJG. A petição inicial foi instruída com 

procuração e documentos (Ids. 1676177 a 1676220). Em decisão, a AJG 

foi deferida; fixados os alimentos provisórios no patamar de 50% de um 

salário mínimo; bem ainda determinada a designação de audiência de 

conciliação (Id. 1950177). Citado (Id. 2404656), o requerido apresentou 

contestação no Id. 2976413, requerendo, inicialmente, os benefícios da 

AJG. Quanto aos fatos, o requerido pugnou preliminarmente pela 

cassação da liminar deferida, tendo em vista que não tem condições de 

pagar os alimentos estipulados, uma vez que sequer tem residência 

própria, mora de aluguel na casa do tio. Afirma que convive com a Sra. 

Bianca Kiely de Almeida Lopes e sua atual companheira foi demitida do 

emprego em 28/09/2016, não podendo colaborar com as despesas do lar, 

ficando a situação mais difícil. Do atual relacionamento, o requerido tem 

uma filha de cinco anos de idade, A. S. R. de A. Diante disso, fica inviável 

o pagamento da quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) a 

título de alimentos provisórios, pois não possui trabalho com renda fixa. É 

autônomo, e, no momento, está com poucos trabalhos, devido à crise 

financeira do país. Diz que são inverídicas as alegações do autor contidas 

na inicial de que o requerido nunca pagou a pensão alimentícia, pois 

deposita mensalmente o valor de R$ 170,00, conforme comprovante de 

depósito e conversas via “Whatsapp”, onde a genitora do infante 

questiona o réu se o depósito referente ao mês 9/2016 já fora feito, e este 

responde que sim, pois esse valor de pensão fora estipulado pelos 

genitores no nascimento da criança. No mais, o autor paga todos os 

medicamentos que a criança precisa, já tendo gasto um total de R$ 352,00 

entre 2015 a 2016, e o parto fora custeado plenamente pelo réu que 

pagou plano de saúde UNIMED para a autora. No mérito, diz que há 

aproximadamente 03 anos, a genitora do autor e o réu tiveram um 

relacionamento rápido, pois o réu era convivente com a sua atual 

companheira, estando separados nesse período, e do relacionamento 
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adveio o infante, porém o réu mesmo não tendo condições financeiras, 

nunca desamparou a criança, custeando todas as despesas necessárias 

para o parto. Assim, como sempre pagou pensão e os medicamentos da 

criança e também sempre teve um bom relacionamento com o filho, 

torna-se inviável tal ação. Diz que os fatos inverídicos apresentados na 

inicial devem ser sumariamente desconsiderados, pois o pedido principal 

da ação não condiz com a verdade, sendo o nome da ação errôneo ao 

caso concreto: Ação de Alimentos com Pedido de Fixação de Alimentos 

Provisórios, pois como o autor já paga alimentos, o correto seria uma Ação 

Revisional do Valor da Pensão Alimentícia. Desta forma o réu vem ao 

judiciário para sanar tal lesão, tendo em vista que no momento percebe 

uma renda muito pequena, pois trabalha com instalação de cercas 

elétricas, não tendo hoje uma renda superior a um salário mínimo, sua 

convivente está desempregada e tem mais uma filha de 05 anos de idade. 

Ao final, pugnou pela cassação da liminar deferida, tendo em vista que já 

paga mensalmente o valor de R$ 170,00 reais e este ainda custeia os 

medicamentos do filho; pela improcedência do pedido inicial, com o 

indeferimento do pedido de fixação de alimentos provisórios, sendo a 

autora obrigada a ajuizar uma ação revisional de alimentos; a concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que o réu 

não tem condições de arcar com as custas desse processo sem prejuízo 

do seu sustento e sua família; a condenação da autora ao ônus 

sucumbenciais. A defesa foi instruída com procuração e documentos 

constantes dos Ids. 2976482 a 2978269. Em audiência, tentada a 

conciliação, esta restou inexitosa, motivo pelo qual foi designada audiência 

de instrução e julgamento, bem ainda a autora saiu ciente do prazo para 

apresentar impugnação, pois o requerido já havia apresentado 

contestação. Na ocasião, o Patrono da parte autora informou que o 

requerido não depositou o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta 

reais) mensais, conforme determinado por este Juízo, bem ainda requereu 

o prazo de 48 horas para juntada de extrato bancário emitido em 17/11, 

fazendo prova do ora alegado e a aplicação das penalidades legais. O 

Patrono do requerido requereu o prazo de 05 (cinco) dias para anexar aos 

autos, o comprovante de depósito realizado em nome da autora, onde 

comprova que está sendo realizado depósito na medida da capacidade 

financeira do Réu, mas respeitando o valor estipulado pelo Douto Juízo (Id. 

4141151). Extrato bancário encartado pelo autor nos Ids. 4146314 e 

4146325. Impugnação à contestação no Id. 4164332, refutando as 

alegações apresentadas na contestação pelo requerido. O Ministério 

Público manifestou-se pelo aguardo da realização da audiência instrutória 

designada nos autos (Id. 4290680). Petitório do requerido requerendo a 

juntada dos comprovantes de depósitos de forma mitigada da pensão 

alimentícia (Ids. 4320476 a 4320523, 4906353 a 4906891 e 7335082 a 

7971781). Acórdão do Agravo de Instrumento interposto pelo requerido 

contra a decisão que fixou os alimentos provisórios, cujo julgamento foi de 

improcedência (Id. 5619613). Em audiência de instrução e julgamento, 

tentada a conciliação, esta restou inexitosa, motivo pelo qual foi colhido o 

depoimento pessoal das partes, bem ainda determinada a apresentação 

de alegações finais pelas partes no prazo sucessivo de 15 dias e pelo 

Ministério Público (Id. 8093303 a 8093489). Memoriais finais apresentados 

pela parte autora pugnando pela procedência total dos pedidos constantes 

da inicial (Id. 8243982). O requerido, por sua vez, apresentou alegações 

finais pugnando pelo julgamento de improcedência da presente ação (Id. 

8299382). O Ministério Público opinou pela procedência do pedido 

formulado na inicial, para o fim de fixar os alimentos definitivos no patamar 

de 20% do salário mínimo (Id. 9835465). Manifestação do requerido 

pugnando pelo julgamento da ação (Id. 12245373 e 12245413). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A paternidade do requerente se 

encontra devidamente comprovada através da certidão de nascimento, 

indiscutível, portanto, o dever de alimentar. Para a fixação da verba 

alimentícia é necessário observar o disposto nos artigos 1.694 e 1.695, 

ambos do Código Civil: Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou 

companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para 

viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para 

atender às necessidades de sua educação. § 1°. Os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada. Deve ser observado também o disposto o art. 1.695, do 

mesmo Código, com a seguinte redação: Art. 1.695. São devidos os 

alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode 

prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se 

reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. O infante tem três anos de idade. A necessidade do autor, 

portanto, é evidente. Quanto ao valor dos alimentos, este deve atender ao 

trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, e no caso dos 

autos, verifica-se que após a fixação dos alimentos provisórios em sede 

liminar, o requerido trouxe ao processo as provas de suas reais 

possibilidades, comprovando que aufere mensalmente a quantia de um 

salário mínimo, exercendo a função de Auxiliar de Cargas (id. 7958099), o 

que não fora refutado pela Requerente, eis que nenhuma prova há nos 

autos que se contraponha aos documentos juntados pelo requerido. 

Portanto, deve-se partir da premissa de que a renda comprovada do 

requerido é de 01 salário mínimo por mês. Depreende-se dos autos que o 

infante necessita de cuidados especiais com alimentação, bem ainda que 

o genitor possui outra filha menor e aufere mensalmente 01 salário mínimo. 

Assim, deve ser levado em consideração necessidade do alimentando e a 

possibilidade do alimentante, de modo que a fixação dos alimentos em 20% 

(vinte por cento) do salário mínimo vigente atende a tal trinômio. Ante o 

exposto, presumida a necessidade do infante e comprovada a 

possibilidade do requerido em prover os alimentos ao filho, fixo os 

alimentos definitivos em 20% de um salário mínimo. Os alimentos deverão 

ser colocados à disposição do filho até o dia 10 (dez) de cada mês, a 

partir da citação, em conta bancária da genitora do infante. Os alimentos 

fixados retroagem à citação. Pelas razões acima, a procedência parcial do 

pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 231 e 232, 

ambos do CC/2002, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, para o fim de fixar os alimentos definitivos em 

20% do salário mínimo. Os alimentos deverão ser colocados à disposição 

do filho até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, em conta 

bancária da genitora do infante. O valor fixado retroage à citação, como 

dispõe o artigo 13, § 2º, da Lei 5.478/68. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), em virtude do disposto no art. 82 e parágrafos 

do NCPC, suspensa a cobrança, eis que defiro a AJG. P. R. I. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de 

Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001383-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ALBUQUERQUE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN RODRIGUES ROSA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO 2ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PJE nº. 1001383-51.2016.8.11.0002. 

VISTOS etc. A. R. de A. representado por sua genitora PAMELA 

ALBUQUERQUE DE SOUZA, qualificado, ajuizou AÇÃO DE ALIMENTOS 

contra LUAN RODRIGUES ROSA DA SILVA, qualificado, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Inicialmente requereu os benefícios da AJG. Acerca 

dos fatos, aduziu que sua genitora manteve um relacionamento com o Sr. 

Luan e deste relacionamento nasceu o requerente, em data de 

23/04/2014, conforme comprova a certidão de nascimento em anexo. 

Ocorre que apesar de reconhecer a paternidade, o réu nunca pagou 

nenhum valor para garantir a sobrevivência do menor. Das vezes que a 

mãe do Autor teve contato com o réu, ele sempre dizia que mandaria certa 

quantia em dinheiro, mas infelizmente nunca honrou com seus 

compromissos e com seu dever. O pai sabe que seu filho tem doença rara 

e grave, precisando de um plano de saúde, todavia, este nunca 

providenciou tal contratação. O último contato que a genitora teve com o 

pai do menor foi no mês de maio de 2016, via “facebook”, quando este 

esteve fez promessas dizendo que pagaria uma importância mensal, 

equivalente a 01 (um) salário mínimo, porém, o compromisso assumido não 

foi cumprido. Vale destacar que o pai é empresário e tem uma excelente 

renda, tendo condições de custear seu filho. O abandono do menor pelo 

genitor encontra-se cristalinamente demonstrada pela ausência na 
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prestação alimentar. Desnecessário dizer que, ante a indiferença e o 

descaso do genitor quanto à sorte do próprio filho, vem o Requerente 

passando por inúmeras privações, pois desde que nasceu compete 

exclusivamente à sua genitora os esforços para atender a todos os 

reclamos oriundos da sua manutenção e sustento, necessitando, assim, 

da tão somente colaboração do avô materno. Assim, somente a fixação 

judicial dos alimentos poderá atender ao menos as necessidades 

elementares do Requerente, porquanto, cabe a pai a obrigação que 

decorre da lei e da moral, sendo notório, que criança na idade do 

Requerente tem necessidades com alimentação, habitação, educação, 

tratamento médico, vestuário, transporte, lazer e etc. Nessas condições, o 

Requerente não vê saída senão recorrer ao Poder Judiciário para pleitear 

a condenação do pai (requerido) ao pagamento de alimentos 

correspondente a um salário mínimo mensal. Após descrever os fatos e 

fundamentos jurídicos que sustentam sua pretensão, o autor pugnou pelo 

arbitramento dos alimentos provisórios no patamar de um salário mínimo, e, 

ao final, por sentença, a fixação dos alimentos definitivos no mesmo valor. 

Requereu os benefícios da AJG. A petição inicial foi instruída com 

procuração e documentos (Ids. 1676177 a 1676220). Em decisão, a AJG 

foi deferida; fixados os alimentos provisórios no patamar de 50% de um 

salário mínimo; bem ainda determinada a designação de audiência de 

conciliação (Id. 1950177). Citado (Id. 2404656), o requerido apresentou 

contestação no Id. 2976413, requerendo, inicialmente, os benefícios da 

AJG. Quanto aos fatos, o requerido pugnou preliminarmente pela 

cassação da liminar deferida, tendo em vista que não tem condições de 

pagar os alimentos estipulados, uma vez que sequer tem residência 

própria, mora de aluguel na casa do tio. Afirma que convive com a Sra. 

Bianca Kiely de Almeida Lopes e sua atual companheira foi demitida do 

emprego em 28/09/2016, não podendo colaborar com as despesas do lar, 

ficando a situação mais difícil. Do atual relacionamento, o requerido tem 

uma filha de cinco anos de idade, A. S. R. de A. Diante disso, fica inviável 

o pagamento da quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) a 

título de alimentos provisórios, pois não possui trabalho com renda fixa. É 

autônomo, e, no momento, está com poucos trabalhos, devido à crise 

financeira do país. Diz que são inverídicas as alegações do autor contidas 

na inicial de que o requerido nunca pagou a pensão alimentícia, pois 

deposita mensalmente o valor de R$ 170,00, conforme comprovante de 

depósito e conversas via “Whatsapp”, onde a genitora do infante 

questiona o réu se o depósito referente ao mês 9/2016 já fora feito, e este 

responde que sim, pois esse valor de pensão fora estipulado pelos 

genitores no nascimento da criança. No mais, o autor paga todos os 

medicamentos que a criança precisa, já tendo gasto um total de R$ 352,00 

entre 2015 a 2016, e o parto fora custeado plenamente pelo réu que 

pagou plano de saúde UNIMED para a autora. No mérito, diz que há 

aproximadamente 03 anos, a genitora do autor e o réu tiveram um 

relacionamento rápido, pois o réu era convivente com a sua atual 

companheira, estando separados nesse período, e do relacionamento 

adveio o infante, porém o réu mesmo não tendo condições financeiras, 

nunca desamparou a criança, custeando todas as despesas necessárias 

para o parto. Assim, como sempre pagou pensão e os medicamentos da 

criança e também sempre teve um bom relacionamento com o filho, 

torna-se inviável tal ação. Diz que os fatos inverídicos apresentados na 

inicial devem ser sumariamente desconsiderados, pois o pedido principal 

da ação não condiz com a verdade, sendo o nome da ação errôneo ao 

caso concreto: Ação de Alimentos com Pedido de Fixação de Alimentos 

Provisórios, pois como o autor já paga alimentos, o correto seria uma Ação 

Revisional do Valor da Pensão Alimentícia. Desta forma o réu vem ao 

judiciário para sanar tal lesão, tendo em vista que no momento percebe 

uma renda muito pequena, pois trabalha com instalação de cercas 

elétricas, não tendo hoje uma renda superior a um salário mínimo, sua 

convivente está desempregada e tem mais uma filha de 05 anos de idade. 

Ao final, pugnou pela cassação da liminar deferida, tendo em vista que já 

paga mensalmente o valor de R$ 170,00 reais e este ainda custeia os 

medicamentos do filho; pela improcedência do pedido inicial, com o 

indeferimento do pedido de fixação de alimentos provisórios, sendo a 

autora obrigada a ajuizar uma ação revisional de alimentos; a concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que o réu 

não tem condições de arcar com as custas desse processo sem prejuízo 

do seu sustento e sua família; a condenação da autora ao ônus 

sucumbenciais. A defesa foi instruída com procuração e documentos 

constantes dos Ids. 2976482 a 2978269. Em audiência, tentada a 

conciliação, esta restou inexitosa, motivo pelo qual foi designada audiência 

de instrução e julgamento, bem ainda a autora saiu ciente do prazo para 

apresentar impugnação, pois o requerido já havia apresentado 

contestação. Na ocasião, o Patrono da parte autora informou que o 

requerido não depositou o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta 

reais) mensais, conforme determinado por este Juízo, bem ainda requereu 

o prazo de 48 horas para juntada de extrato bancário emitido em 17/11, 

fazendo prova do ora alegado e a aplicação das penalidades legais. O 

Patrono do requerido requereu o prazo de 05 (cinco) dias para anexar aos 

autos, o comprovante de depósito realizado em nome da autora, onde 

comprova que está sendo realizado depósito na medida da capacidade 

financeira do Réu, mas respeitando o valor estipulado pelo Douto Juízo (Id. 

4141151). Extrato bancário encartado pelo autor nos Ids. 4146314 e 

4146325. Impugnação à contestação no Id. 4164332, refutando as 

alegações apresentadas na contestação pelo requerido. O Ministério 

Público manifestou-se pelo aguardo da realização da audiência instrutória 

designada nos autos (Id. 4290680). Petitório do requerido requerendo a 

juntada dos comprovantes de depósitos de forma mitigada da pensão 

alimentícia (Ids. 4320476 a 4320523, 4906353 a 4906891 e 7335082 a 

7971781). Acórdão do Agravo de Instrumento interposto pelo requerido 

contra a decisão que fixou os alimentos provisórios, cujo julgamento foi de 

improcedência (Id. 5619613). Em audiência de instrução e julgamento, 

tentada a conciliação, esta restou inexitosa, motivo pelo qual foi colhido o 

depoimento pessoal das partes, bem ainda determinada a apresentação 

de alegações finais pelas partes no prazo sucessivo de 15 dias e pelo 

Ministério Público (Id. 8093303 a 8093489). Memoriais finais apresentados 

pela parte autora pugnando pela procedência total dos pedidos constantes 

da inicial (Id. 8243982). O requerido, por sua vez, apresentou alegações 

finais pugnando pelo julgamento de improcedência da presente ação (Id. 

8299382). O Ministério Público opinou pela procedência do pedido 

formulado na inicial, para o fim de fixar os alimentos definitivos no patamar 

de 20% do salário mínimo (Id. 9835465). Manifestação do requerido 

pugnando pelo julgamento da ação (Id. 12245373 e 12245413). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A paternidade do requerente se 

encontra devidamente comprovada através da certidão de nascimento, 

indiscutível, portanto, o dever de alimentar. Para a fixação da verba 

alimentícia é necessário observar o disposto nos artigos 1.694 e 1.695, 

ambos do Código Civil: Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou 

companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para 

viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para 

atender às necessidades de sua educação. § 1°. Os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada. Deve ser observado também o disposto o art. 1.695, do 

mesmo Código, com a seguinte redação: Art. 1.695. São devidos os 

alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode 

prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se 

reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. O infante tem três anos de idade. A necessidade do autor, 

portanto, é evidente. Quanto ao valor dos alimentos, este deve atender ao 

trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, e no caso dos 

autos, verifica-se que após a fixação dos alimentos provisórios em sede 

liminar, o requerido trouxe ao processo as provas de suas reais 

possibilidades, comprovando que aufere mensalmente a quantia de um 

salário mínimo, exercendo a função de Auxiliar de Cargas (id. 7958099), o 

que não fora refutado pela Requerente, eis que nenhuma prova há nos 

autos que se contraponha aos documentos juntados pelo requerido. 

Portanto, deve-se partir da premissa de que a renda comprovada do 

requerido é de 01 salário mínimo por mês. Depreende-se dos autos que o 

infante necessita de cuidados especiais com alimentação, bem ainda que 

o genitor possui outra filha menor e aufere mensalmente 01 salário mínimo. 

Assim, deve ser levado em consideração necessidade do alimentando e a 

possibilidade do alimentante, de modo que a fixação dos alimentos em 20% 

(vinte por cento) do salário mínimo vigente atende a tal trinômio. Ante o 

exposto, presumida a necessidade do infante e comprovada a 

possibilidade do requerido em prover os alimentos ao filho, fixo os 

alimentos definitivos em 20% de um salário mínimo. Os alimentos deverão 

ser colocados à disposição do filho até o dia 10 (dez) de cada mês, a 

partir da citação, em conta bancária da genitora do infante. Os alimentos 

fixados retroagem à citação. Pelas razões acima, a procedência parcial do 

pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 231 e 232, 

ambos do CC/2002, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, para o fim de fixar os alimentos definitivos em 
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20% do salário mínimo. Os alimentos deverão ser colocados à disposição 

do filho até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, em conta 

bancária da genitora do infante. O valor fixado retroage à citação, como 

dispõe o artigo 13, § 2º, da Lei 5.478/68. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), em virtude do disposto no art. 82 e parágrafos 

do NCPC, suspensa a cobrança, eis que defiro a AJG. P. R. I. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de 

Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 293622 Nr: 13620-76.2012.811.0002

 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: CRRDM, JVRDM, LFRDM, FERNANDA RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIELSON DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, yasmim de pinho novo - OAB:21335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Intime-se para assinatura da petição inicial do cumprimento de sentença.

Regularizado, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Maio de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 428317 Nr: 26464-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PWDDF, VLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

PEDRO WILSON DIAS DE FIGUEIREDO e VERA LÚCIA DALLACOSTA 

ajuizaram AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO 

E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E 

VISITAS.

A ação foi proposta em data de 18/12/2015 (fls. 04).

As partes foram devidamente intimadas para manifestar interesse acerca 

da homologação do acordo, com a exceção do reconhecimento e 

dissolução da união estável, uma vez que para esta última foi exigida a 

comprovação da alegada convivência.

Assim sendo, foram intimados por seu Patrono, via DJE (fls. 25), mas 

quedaram-se inertes (fls. 26). O requerente não foi localizado para 

intimação pessoal (fls. 32).

Considerando o desinteresse das partes, bem ainda que o processo não 

pode permanecer paralisado por prazo indeterminado, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

Ante o exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

P. R. I.

Isentos de custas (fls. 17).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 313895 Nr: 10122-35.2013.811.0002

 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: MSV, JUDIRLEIA SANTANA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTONIO VIANA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

MICKAIL SANTANA VIANA ajuizou AÇÃO DE ALIMENTOS em face de 

ELIAS ANTÔNIO VIANA JÚNIOR.

A ação foi proposta em data de 06/05/2013 (fls. 05).

O requerido não foi citado até a presente data.

Às fls. 30, foi determinada a intimação do autor para regularizar sua 

representação processual, uma vez que completou a maioridade civil; bem 

ainda informar suas despesas e demonstrar a necessidade da pensão.

O autor foi devidamente intimado por meio de seu Advogado, via DJE e em 

nada se manifestou (fls. 37).

Parecer ministerial declinando de sua intervenção no feito ante a ausência 

de interesses de incapazes (fls. 39).

Considerando o desinteresse da parte requerente, bem ainda que o 

processo não pode permanecer paralisado por prazo indeterminado, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Revogo a decisão de fls. 15, que arbitrou os alimentos provisórios.

P. R. I.

Isentos de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 301235 Nr: 21979-15.2012.811.0002

 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: ANGELINO ROBERTO DA SILVA, JOSE ROBERTO 

OLIVEIRA DA SILVA, ALEXANDRINA SILVA DOS ANJOS, CARMINDO 

OLIVEIRA DA SILVA, MANOEL SIMPLÍCIO DA SILVA FILHO, BONIFÁCIO 

VERGINIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL SIMPLÍCIO DA SILVA, 

ESPÓLIO DE ANA EUFÊNIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH M. MARTINS FERREIRA 

DA CRUZ - OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

A ação foi ajuizada aos 21/11/2012 (fls. 05).

Requerimento da Promotoria de Justiça, de intimação da Inventariante para 

apresentar comprovante de pagamento do ITCD e certidão negativa da 

Fazenda Nacional, Estadual e Municipal e o respectivo plano de partilha 

(fls. 40).

 Intimada por sua patrona, via DJE (fls. 45, 67), bem ainda pessoalmente, a 

Inventariante quedou-se inerte (fls. 43, 50, 57, 64 e 69).

Diante da inércia da Inventariante em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão que nomeou o requerente como Inventariante, tornando 

sem efeito, em consequência, o Termo de Compromisso (fls. 28).

P. R. I.
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Isento de custas, eis que defiro a AJG (fls. 28).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 430516 Nr: 1146-34.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSFM, AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yasmim de Pinho Novo - 

OAB:16.123- E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.Trata-se de processo em fase de Cumprimento de 

Sentença.Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para fazer 

constar o nome correto da demanda.Pretende a parte credora o 

processamento do feito pelo rito da coerção e expropriação de bens, eis 

que o devedor encontra-se inadimplente, desde o mês de Abril/2016 a 

Fevereiro/2018.Estabeleço o cumprimento de sentença pelo rito da 

coerção pessoal dos três últimos meses que antecedem o protocolo do 

pedido, ou seja, Dezembro/2017, Janeiro e Fevereiro/2018, e o rito da 

expropriação de bens compreenderá os meses de Abril/2016 a 

Novembro/2017.O artigo 531, § 2º, do Código de Processo Civil, assim 

dispõe:Art. 531. (...).Deve constar do mandado que uma vez vencido o 

prazo e não pago o débito, no montante inicial deverá ser acrescido a 

multa de 10% do valor impago (observado o disposto no § 1º, do art. 523, 

do CPC, se for o caso), com posterior expedição de mandado de penhora 

e avaliação (art. 523, § 3º, do CPC).Arbitro honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, sendo o montante reduzido de metade caso 

ocorra o pagamento no prazo acima estabelecido (art. 827, do 

CPC).Realizada a citação e não havendo pagamento, o Oficial de Justiça, 

independentemente de nova determinação, de imediato, procederá a 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à garantia do Juízo, 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceite por este Juízo, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado e esposa, se casada, em se tratando de imóvel 

(art. 829, §1º e 2º do CPC).A medida acima não impede a penhora via 

BacenJud, assim que informado este Juízo a respeito do não pagamento 

do valor pleiteado, bem ainda protesto do título e inclusão dos dados do 

devedor no cadastro de proteção ao crédito.Observe-se a prerrogativa 

prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC.Oficie-se para desconto da 

pensão em folha de pagamento.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 16 de Maio de 2018.CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 309871 Nr: 5910-68.2013.811.0002

 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: CEMTDS, SORAIA MIRANDA TOMAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORIA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELINDA CARNEIRO - 

OAB:9917/PR

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte requerida para que no prazo de 

15 (quinze) dias apresente alegações finais.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 330252 Nr: 26543-03.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 11.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

UNIVAG - OAB:10604, Ireni Batista da Costa - OAB:19150/E

 Cumprindo Decisão Judicial, impulsiono os autos à parte requerida para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o que entender de direito acerca do 

Relatório de Visita Psicossocial acostado em fls.83/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 351898 Nr: 17259-34.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLCF, EVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEM, CFM, RAM, VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, cumprindo as normas contidas no artigo 162, § 

4ºdo CPC, e Ordem de Serviço nº 001/2007-GAB, encaminho os autos a 

parte autora para impugnação a contestação juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 218037 Nr: 13446-09.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDAS, BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOUELLY DE SOUZA 

MORAES COSTA - OAB:17018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA - OAB:4266, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos

 para intimação da parte requerente, quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, encartada as fls. 164/165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 274760 Nr: 17763-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos

 para intimação da parte requerente, quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, encartada as fls. 79/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 392970 Nr: 7159-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALENCAR SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DA SILVA PEREIRA, ISABEL MATIAS DE 

ALENCAR, JOSÉ PEREIRA FILHO, FRANCISCO DA SILVA ALENCAR, 

MARIA MATIAS DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 
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OAB:15.304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos

 para intimação da parte requerente, quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, encartada as fls. 93/94.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 478665 Nr: 1319-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSA, KJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320, ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - OAB:11642, 

KÍVIA RIBEIRO LONGO RIOS - OAB:MT 13.212, LUIZ AUGUSTO 

ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750

 Vistos etc.

Os autos vieram-me concluso diante do pedido de fl. 193, que ora defiro.

Oficie a conta única do Poder Judiciário de Mato Grosso para que proceda 

a vinculação dos valores depositados ao presente feito (fl.188) e, em 

seguida proceda a expedição do competente alvará judicial para o 

levantamento dos valores depositados nos presentes autos, junto a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Após, volvam-me conclusos para análise dos demais pedidos nos autos 

em apenso.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 447140 Nr: 10515-52.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednéia Silvana Gançalves - 

OAB:12.320/MT, ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - OAB:11642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750

 Vistos etc.

 Cumprida a decisão dos autos em apenso, volva-me concluso para a 

análise dos pedidos de fls. 248/249.

Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007252-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIUARA MARQUES DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para manifestar sobre as provas que 

pretende produzir.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003590-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n. 1003590-52.2018.8.11.0002. 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. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros 

de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que 

não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. nº130382312), no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, 

com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 20/07/2018, às 

17:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003718-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MATA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n º.1003718-72.2018.8.11.0002. 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. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 
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294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros 

de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que 

não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. nº13094100), no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, 

com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 25/07/2018, às 

13:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003709-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUI SANDRO DA COSTA SILVA (RÉU)

COLEGIO DIRETRIZ LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1003709-13.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 20/07/2018, às 18:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DA SILVA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA COSTA OAB - MT0008864A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1003747-25.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 25/07/2018, às 13:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003909-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARTIDO VERDE - PV. (AUTOR)

AVANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212/O (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MARTINS FRANÇA (RÉU)

GIDENOR ANSELMO DE MENEZES (RÉU)

CLAIDO CELESTINO BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1003909-20.2018.8.11.0002. Vistos... Intimem-se a parte 

autora para, manifestar interesse quanto ao se seguimento do feito, ante a 
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perda superveniente do objeto. Feito isso, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000438-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PINTO DE ARRUDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000438-30.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

WALTER PINTO DE ARRUDA SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Processo n.º 

1000438-30.2017. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por WALTER PINTO DE ARRUDA SILVA em 

desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao 

pagamento de 100% do valor do seguro no montante total de R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. Nº 4673118 - Pág. 1e documentos. 

Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 4871139, alegando, em 

preliminar, ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo – ausência de comprovante de endereço no 

nome do autor, ausência de interesse de agir ante a falta de pedido 

administrativo. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que 

inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser 

atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração/substabelecimento Id. nº 4871144 - Pág. 1 -4 e 

documentos. Encaminhados os autos ao Centro de Solução de Conflitos, a 

parte autora foi submetida à avaliação médica, conforme laudo juntado às 

fls. 5525856 - Pág. 5-6. Da contestação manifestou-se o autor à Id. nº 

5504891 - Pág. 3-4. Da contestação, manifestou-se o autor à Id. nº 

6121244. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas o 

fizeram, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DA 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO A ré alega ausência de pressuposto válido para a constituição 

do processo por falta de juntada de comprovante de endereço da parte 

autora. No entanto, nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de 

domicílio ou residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo 

que se falar em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. 

DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o 

pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de 

Ocorrência (Id. nº 4673134 - Pág. 1), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 5504891 - 

Pág. 3-4) concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial 

(50%) no punho direito (25%), incapacidade parcial (25%) no joelho direito 

(25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente e 

sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, 

data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à 

seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta punho direito: 25% C) Percentual do 

redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.687,50. 

Lesão II; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda 

parcial incompleta joelho direito: 25% C) Percentual do redutor apurado 

pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 843,75. Totalizando o 

montante de R$ 2.531,25. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal 

importância referente à lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. 

DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
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S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um e vinte e cinco centavos). 

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, III 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, 07 DE MAIO DE 2018. 

ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002047-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002047-14.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANA CAROLINA DA SILVA Vistos... Em se tratando de 

Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de 

uma das Varas de Família e Sucessões dessa Comarca, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído, nos termos da Resolução nº 

11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002563-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOELMA DE CAMPOS MARTINS OAB - 943.121.681-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002563-05.2016.8.11.0002. 

AUTOR: RITA ALINE LABRES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por R. A. L, representado 

por sua genitora JOELMA DE CAMPOS MARTINS em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

foi vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 

100% do valor do seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 2443960 - Pág. 1 e documentos. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 3299852, alegando, em ausência de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro – documentos ilegíveis, 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo – ausência de comprovante de endereço no nome da 

autora. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que 

inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser 

atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimentos e documentos à Id. nº 

3299858 - Pág. 1-4, 3299873 - Pág. 1. Encaminhados ao autos ao Centro 

de Solução de Conflitos, a fim de participar do Mutirão do DPVAT, a 

conciliação restou infrutífera conforme termo de audiência juntado à Id. nº 

4582248 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida a 

avaliação médica, conforme laudo pericial juntado à Id. nº 4582248 - Pág. 

5-6. Intimadas às partes, inclusive o Ministério Público (Id. nº 12394752 - 

Pág. 1-5), para falarem sobre o laudo, ambos manifestaram-se, vindo-me 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de outras 

provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à 

cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente 

de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com redução 

permanente de sua capacidade laborativa. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO SINISTRO – 

DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Entendo que a preliminar não merece prosperar, 

vez que a parte autora cumpriu com seu papel e juntou aos autos os 

respectivos documentos (Id. nº 2443955 - Pág. 1). DA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. DO DIREITO 

AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, 

para que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do 

dano advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes 

quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, 

que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 

6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte 

autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim 

de Ocorrência (Id. nº 2443937 - Pág. 1-4), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 4582248 - 
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Pág. 5-6) concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial 

(10%) no ombro esquerdo (25%). Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter permanente e sequela com debilidade permanente do membro 

lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 

1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos 

idos de 2014, data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor 

indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese 

de invalidez caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos 

membros pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da 

perda funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, 

restando o cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á 

indenização à seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial incompleta ombro esquerdo: 

25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a 

seguradora diante da ausência de irresignação: 10% D) Valor devido: A x 

B x C: R$ 337,50. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal 

importância referente à lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. 

DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). 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$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 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 o autor decaiu apenas no 

quantum, condeno a seguradora demandada ao pagamento das custas 

processuais, devendo emitir guia a tanto no sítio do TJMT, bem como, 

honorários advocatícios em favor da parte autora, estes arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85 do CPC. Decorrido o prazo recursal e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. Dê-se vistas ao Ministério Público. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003092-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA ANTUNES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003092-24.2016.8.11.0002. 

AUTOR: CARLA PATRICIA ANTUNES SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Processo n.º 

1003092-24.2016.8.11.0002. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por CARLA PATRICIA 

ANTUNES SILVA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 3038408 - Pág. 1e 

documentos. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 3306243, 

alegando, em preliminar, ausência de interesse de agir ante a falta de 

pedido administrativo, ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo – comprovante de endereço 

no nome do autor. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e 

que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve 

ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração/substabelecimento e documentos à Id. nº 

3306249 - Pág. 1, 3306247 - Pág. 1-4. Encaminhados os autos ao Centro 

de Solução de Conflitos, a audiência restou inexitosa, conforme termo 

juntado à Id. nº 4339767 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a parte autora foi 

submetida à avaliação médica, conforme laudo juntado às fls. 4339766 - 

Pág. 1-2. Da contestação manifestou-se o autor à Id. nº 5810348. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, 

vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de 

outras provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto 

à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de 

acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com 

redução permanente de sua capacidade laborativa. DA CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. DO DIREITO 

AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, 

para que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do 

dano advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou ainda, o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização 

à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o 

Boletim de Ocorrência (Id. 3038384 - Pág. 1-2), restou comprovado o 

acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em 

razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, 

esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua 

origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo 

causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante 

à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 
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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% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 4339766 - Pág. 1-2) concluiu que a parte 

autora apresenta incapacidade parcial (50%) em seguimento da coluna 

(25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente e 

sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, 

data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à 

seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta Seg. da coluna: 25% C) Percentual 

do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.687,50. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os 

juros na hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se 

da citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da 

ré para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ 

pacificou a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na 

forma disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir 

citado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

DPVAT – OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos 

juros é a data da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação 

à correção monetária incide da data do evento danoso, conforme 

disciplina a Súmula nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria 

Bezerra Ramos, 1ª CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). 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$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). 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, III 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. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003506-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003506-22.2016.8.11.0002. 

AUTOR: LUIS OLIVEIRA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por LUIS OLIVEIRA DA 

SILVA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, alegando foi vítima de acidente de trânsito ocasionando 

invalidez permanente. Por entender que a Medida Provisória 451/2008 é 

incompatível com a Constituição Federal por limitar o seguro obrigatório a 

R$ 13.500,00, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização 

no patamar equivalente a 40 salários mínimos da data do pagamento, 

juntando procuração à Id. nº 3234734 - Pág. 1e documentos. Citada, a ré 

ofertou a contestação juntada à Id. nº 4186396, alegando, em preliminar, 

carência de ação - ausência de interesse de agir pela falta de pedido 

administrativo, ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo – comprovante de endereço 

no nome da autora. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e 

que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve 

ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimentos e documentos à Id. 

4186411 - Pág. 1, 4186404 - Pág. 1-4. Encaminhados os autos à Central 

de Conciliação, a audiência restou infrutífera, conforme termo juntado à Id. 

nº. 4582318 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida à 

avaliação médica, conforme laudo juntado à Id. nº 4582318 - Pág. 3-4. Da 

contestação, manifestou-se o autor à Id. nº 4575538. Intimadas as partes 

para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a 

tese apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré alega ausência de 

pressuposto válido para a constituição do processo por falta de juntada 

de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, nos termos do 

art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou residência, pelo autor, 

atende as exigências legais, não tendo que se falar em extinção do 

processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes 

quanto ao acidente e quanto à invalidez permanente, requerendo, na 

hipótese de condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, 

nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a 

indenização à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, 

em específico o Boletim de acidente de trânsito (Id. nº 3234744 - Pág. 1-2) 

restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez 

permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o 

perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que 

acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, 

fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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, 
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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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 4582318 - 

Pág. 3-4) concluiu que o autor apresenta incapacidade (50%) na mão 

esquerda (70%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

definitivo, sem possibilidade de recuperação e sequela com debilidade 

permanente do membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho 

pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, por 

ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, data posterior à vigência da Lei 

n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 

para o caso de invalidez permanente, e não 40 salários mínimos, como 

pleiteado. Ademais, nesse aspecto, a parte autora sequer apresentou 

tese quanto à suposta ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da Medida 

Provisória e lei consequente, limitando-se a alegar que não condizem com 

os parâmetros da Constituição Federal da República, o que entendo até 

insuficiente para análise da arguição. Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa de um dos 

membros superiores/inferiores ou das mãos ou demais partes elencadas 

na tabela, pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da 

perda funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, 

restando o cálculo na seguinte forma: 1ª Lesão A) Valor total da cobertura 

(Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda incompleta mão esquerda: 70% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

4.725,00. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância 

referente à lesão sofrida, valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela 

seguradora por não ter manifestado quanto ao laudo pericial. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça[1], os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). 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 do autor 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. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO [1] Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. 

[2] Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do 

efetivo prejuízo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002115-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002115-95.2017.8.11.0002. 

AUTOR: MARIA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por MARIA DOS SANTOS em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 

100% do valor do seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 5786732 - Pág. 1 e documentos. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 7842283, alegando, em preliminar, ausência 

de interesse de agir ante a falta de pedido administrativo, alteração do polo 

passivo para Seguradora Líder. No mérito, aduz insuficiência probatória, 

nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos à Id. nº 7239635 - Pág. 1-24, 7239638. A fim de quantificar a 

lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 9969277, nomeei perito para 

realizar a perícia, sendo esta realizada, conforma laudo juntado à Id. nº 

11757947 - Pág. 1-6. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, 

ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que prescinde de outras provas além dos documentos e 

laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, 

alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência 

apresenta quadro de sequela com redução permanente de sua 

capacidade laborativa. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a 

tese apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No 

tocante à substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que 

venho aplicando nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o 

previsto em normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e 

pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer 

prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, 

DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, 

o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de 

Ocorrência (Id. 5786728 - Pág. 1-2), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 
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O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 11757947) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade leve (25%) do quadril 

direito (25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente 

e sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, 

data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à 

seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta quadril direita: 25% C) Percentual 

do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 843,75. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os 

juros na hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se 

da citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da 

ré para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ 

pacificou a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na 

forma disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir 

citado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

DPVAT – OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos 

juros é a data da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação 

à correção monetária incide da data do evento danoso, conforme 

disciplina a Súmula nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria 

Bezerra Ramos, 1ª CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). 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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 

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, III 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. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008549-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NISALDO MACAUBA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO)

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008549-03.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: NISALDO MACAUBA DA COSTA Parte Ré: RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Em análise aos autos, verifico que a carta citação para a ré fora expedida 

em 13.04.2018 (Id. 12708964) e a audiência designada para o dia 

26.04.2018, restando prejudicada a realização da audiência de 

conciliação, contudo, consigno que da juntada do AR contar-se-á o prazo 

de 5 (cinco) dias para cumprimento da liminar.. Por outra banda, é cediço 

que, na nova legislação processual civil, o réu deverá ser citado e 

intimado com no mínimo 20 dias de antecedência em relação à data da 

audiência (caput, art. 334, CPC). Em sendo assim, o prazo processual de 

20 dias, constitui pressuposto processual de validade para a realização 

da audiência de conciliação ou de mediação. Não sendo respeitado esse 

prazo, não poderá a audiência ser validamente concretizada. Em sendo 

assim, hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 11 de 

julho de 2018, às 15h40min. Expeça-se nova carta citação à requerida, 

fazendo constar advertências contidas na decisão inicial. Intime- se e 

cumpra-se. Várzea Grande, 7 de maio de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009504-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BAGINI (RÉU)

ISABEL CRISTINA BAGINI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1009504-34.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCOS 

ANTONIO SANTOS Parte Ré: RÉU: ISABEL CRISTINA BAGINI, JOSE BAGINI 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para manifestar sobre a 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 , 17 de maio 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
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 111157 Nr: 6808-91.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONAL CONSTUTORA NACIONAL DE AVIÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCOR TAXI AÉREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO PUCCI NETO - 

OAB:73165/SP, DANIEL FINESSI - OAB:193340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. DANIEL 

FINESSI, OAB-SP 193340, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTAR 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DILIGÈNCIA DO SR. OF. DE JUSTIÇA, 

ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 377408 Nr: 24839-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DA CLEIA PEREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO REINERS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 2.155,52, em diversas 

contas bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) 

executado(a), sendo necessário somente a indisponibilidade da quantia de 

R$ 1.746,71, equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a restrição do aludido valor, e procedo ao desbloqueio do 

remanescente, por constituir excesso de penhora.

2 – Destarte, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 340653 Nr: 8450-55.2014.811.0002

 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: BRUNO FRANCISCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 300791 Nr: 21472-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMOVEL, QDA 27, LOTE 06

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 377408 Nr: 24839-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DA CLEIA PEREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO REINERS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do NCPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor 

às fls. 101/102, e em consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 1.746,71 – CNPJ: 000.971.851-67).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, NCPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do NCPC.

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003819-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA NOBRES DA SILVA OAB - MT19651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003819-12.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: OI 

MÓVEL S/A Vistos. Em análise dos autos, verifica-se que o presente feito 

está endereçado ao Juizado Especial Cível, de forma que este juízo 

carece de competência para processar e julgar a presente demanda. Ante 

o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição 

para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 17 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003827-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE PEREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

WANESKA MARIA DE ARAUJO SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003827-86.2018.8.11.0002. 
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EXEQUENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I 

EXECUTADO: WANESKA MARIA DE ARAUJO SILVA PEREIRA, ANTONIO 

JOSE PEREIRA JUNIOR Vistos. Cite-se a parte executada, para, no prazo 

legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 

829, caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem 

à satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 17 de maio de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003867-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DO CARMO ARAUJO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003867-68.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ROSANGELA DO CARMO ARAUJO RIBEIRO RÉU: ASSOCIACAO 

MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS Vistos. Em 

análise dos autos, verifica-se que o presente feito está endereçado ao 

Juizado Especial Cível, de forma que este juízo carece de competência 

para processar e julgar a presente demanda. Ante o exposto, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição para o Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 17 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003947-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REZENDE FIRMINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003947-32.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MARCELO REZENDE FIRMINO RÉU: MARCIO DA SILVA Vistos. 

Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

11 de setembro de 2018, às 14h20m, 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). 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. 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). Concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 17 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000848-88.2017.8.11.0002

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:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (REQUERIDO)

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENA MARIA PEREIRA GAIVA OAB - MT19122/O-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002509-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIDE TONHOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (RÉU)

POSTAL SAÚDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MG74659 (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.

Manifestação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007508-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DA COSTA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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: 1006236-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CASTRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C&A MODAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. 
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Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002690-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE AIKO FUJII (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003990-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A M SOARES - ME (REQUERENTE)

ALEX MAX SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU UNIBANCO SA (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003990-03.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ALEX MAX SOARES, A M SOARES - ME REQUERIDO: BANCO ITAU 

UNIBANCO SA, SERASA S/A. Vistos, etc. A parte autora, pessoa jurídica 

de direito privado, salienta que não tem condições financeiras de arcar 

com as despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção, 

todavia determinado a emenda a inicial no Id. 8712983, descurou de 

proceder com a comprovação de hipossuficiência da empresa e de seus 

sócios, conforme certificado no Id. 13077299. Pois bem, nos termos do 

artigo 98, caput, do CPC, para a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, basta a assertiva do interessado de que não possui condições 

financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios. O artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, 

exige a comprovação da insuficiência de recursos como pressuposto 

para a concessão do benefício ora analisado. Nesse contexto, verifico 

que instada a comprovar documentalmente sua hipossuficiência financeira 

e de seus sócios, a parte autora nada manifestou, de modo que tenho por 

não demonstrada a alegada necessidade de assistência judiciária, 

considerando que a presunção de veracidade da alegação de 

insuficiência financeira ocorre apenas quando deduzida por pessoa 

natural, conforme disposição do §3º, art. 99, do CPC. Com efeito, não cabe 

ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Esta 

interpretação, conforme o texto constitucional, não ofende ao disposto no 

art. 98 do CPC, já que deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV, do art. 5º, 

da Constituição da República. A corroborar, colho o seguinte aresto: 

IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A 

PARTE TEM POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POBREZA E 

MISERABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve 

ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Tendo a parte demonstrado cabalmente a 

capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita para atender às 

custas e despesas processuais, a revogação do aludido benefício é 

medida que se impõe.[1] Portanto, deixando o autor de demonstrar, de 

modo satisfatório, a impossibilidade financeira de suportar os custos e as 

despesas processuais, através de documentos idôneos, a não 

concessão do benefício é medida que se impõe. Posto isso, indefiro o 

benefício da justiça gratuita à parte autora. Para tanto, determino venha o 

autor, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais da presente demanda, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, 

Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 27/11/2013, Data da publicação no DJE 06/12/2013.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002635-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAINE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002635-55.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: VAINE ALVES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Em atenção ao princípio do 

contraditório, venha à parte exequente manifestar acerca da petição de id. 

13158386, no prazo legal. Oportunamente, venham-me conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000422-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CASTAGNA MASSAFRA (AUTOR)

WANDIR SOARES MASSAFRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O (ADVOGADO)

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR JOSE DO NASCIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297/O (ADVOGADO)

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000422-13.2016.8.11.0002. AUTOR: 

WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA MASSAFRA RÉU: 

ADMIR JOSE DO NASCIMENTO Vistos, etc. Por meio da petição de Id. 

13114079 o requerido afirma que na data designada para audiência de 

instrução nestes autos sua procuradora possui audiência, previamente 

agendada, na 3ª Vara do Trabalho na comarca de Curitiba/PR, requerendo, 

assim, a redesignação da audiência designada nestes autos. Pois bem, a 

despeito da comprovação da viagem em nome da advogada do requerido 

(Id. 13114079), observo que a procuração carreada no Id. 1861646 

outorga poderes para dois advogados, de modo que o requerido possui 

outro patrono habilitado nos autos que pode fazer-se presente na 

audiência de instrução designada nos autos. Assim, indefiro o pedido de 

Id. 13114079 e mantenho a audiência designada nos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001018-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZAMBONINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001018-26.2018.8.11.0002. AUTOR: 

RICARDO ZAMBONINI RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS Vistos, Determinada a emenda da inicial no Id. 11798464, a 

parte autora se manifestou nos Ids. 12649471 e 12649474, contudo, 

observo que a emenda não é satisfatória, uma vez que não atendeu à 

todas as determinações expostas na decisão. Com efeito, o requerente 

descurou de juntar aos autos Boletim de Ocorrência realizado junto a 

Delegacia referente ao acidente, bem como não apresentou documentos 

dos primeiros atendimentos médicos realizado no dia do sinistro, ou seja, 

do Pronto Socorro de Várzea Grande, conforme informações presentes 

na Certidão de Ocorrência acostada no Id. 11739808. Pois os documentos 

no Id. 11739811 não se revestem de idoneidade suficiente de modo a 

comprovar o acidente. Posto isso, FACULTO NOVA EMENDA, venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a determinação de Id. 

11798464, procedendo com a juntada do Boletim de ocorrência e 

documentos de primeiro atendimento médico, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000414-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILEY ANTONIO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000414-65.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ANDRE GONCALVES MELADO REQUERIDO: JOILEY ANTONIO DE 

ARRUDA Vistos, etc. Da análise da exordial, constato que, em que pese o 

ajuizamento da presente demanda tenha se dado recentemente, a parte 

autora formulou seus pedidos com fulcro no CPC/1973. Nesse passo, 

evidente a necessidade de a parte autora adequar o procedimento à 

sistemática do Novo Código de Processo Civil, que passou a vigorar em 

todo o país em 18/03/2016, considerando o que dispõe o art. 14 do 

CPC/2015, acerca da aplicação imediata da norma. Destarte, considerando 

as mudanças processuais advindas do novel Código de Processo Civil, 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar a 

pretensão inicial ao rito processual que lhe é próprio, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004566-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004566-30.2016.8.11.0002. AUTOR: 

LUZIMAR DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Da detida análise dos autos, observo 

que o documento de Id. 4670743 não se reveste de idoneidade suficiente 

de modo a comprovar o prévio requerimento administrativo, notadamente, 

porque desacompanhado de timbre da suposta seguradora e, cujas 

razões de indeferimento se assemelham a tantas outras ações proposta 

neste juízo. Ademais, se há um suposto indeferimento, também há o 

protocolo do pedido administrativo, não sendo este documento de difícil 

acesso ao autor. Dessa forma, tenho que o documento acostado aos 

autos, como comprovante do requerimento administrativo, não é suficiente 

para comprovar a tentativa do recebimento do seguro na esfera 

administrativa. Posto isso, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos requerimento administrativo formulado 

perante a Seguradora requerida, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004093-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CR ORION LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PALMIERI (RÉU)

LUCELENA GIACOMINI PALMIERI (RÉU)

BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004093-10.2017.8.11.0002. Vistos etc., À 

vista de que a assinatura da parte ré, constante no acordo (Id. 13122303), 

não foi reconhecida firma e nem sequer aportou ao pacto procuração da 

parte requerida outorgando poder a terceiro ou advogado para transigir, 

determino venha a exequente, em cinco (05) dias, sanar a irregularidade 

apontada, sob pena de não homologação do acordo. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003793-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

SANDRA LUZIA DA SILVA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

ALLISON HENRIQUE TEIXEIRA (EXEQUENTE)

HERISON HENRIQUE TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003793-14.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

SANDRA LUZIA DA SILVA TEIXEIRA, KELEN CRISTINA DA SILVA 

TEIXEIRA, HERISON HENRIQUE TEIXEIRA, ALLISON HENRIQUE TEIXEIRA 

EXECUTADO: FRAN KARLOS DE OLIVEIRA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, observo que os requerentes deixaram de carrear aos autos 

declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja 

mais obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha aos requerentes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003836-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID ROCHA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003836-48.2018.8.11.0002. AUTOR: 

INGRID ROCHA DA COSTA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Da análise dos autos, observo 

que em que pese a parte autora tenha nominado a demanda como “ação 

revisional de consumo de energia”, formulou pedido visando apenas seja a 

ação julgada procedente para condenar a requerida em pardas e danos. 

Destarte, determino venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar o pedido de revisão das faturas e/ou requerer o que entender 

de direito, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003869-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003869-38.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROSILENE ALVES MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

constatei que embora a tutela de urgência pleiteada seja a suspensão da 

cobrança da fatura encaminhada pela requerida e a não suspensão do 

fornecimento de energia, o autor se limitou a formular pedido final 

indenizatório, o que não é suficiente para salvaguardar a sua pretensão. 

Dessa sorte, determino venha o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, especificando o pedido de declaração de 

inexigibilidade da dívida ou revisão de faturamento, em tese cobrada 

indevidamente, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC). Por fim, observo que os documentos anexados nos Ids. 13171023, 

13171040, 13171073, 13171099, encontram-se total ou parcialmente 

ilegíveis, em desconformidade com o que preceitua o §1º, do art. 14, da 

Resolução n°. 185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim dispõe: 

“Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e 

os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou 

digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, 

especialmente quanto à sua legibilidade”. Posto isso, determino, venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos documentos 

legíveis, atentando-se quanto à necessidade de que estes sejam cópias 

completas e de fácil leitura, com boa qualidade de visualização, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003932-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003932-63.2018.8.11.0002. AUTOR: JOSE 

AUGUSTO SOUZA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora pretende em 

sede de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de suspender a 

energia elétrica na unidade consumidora de sua titularidade, uma vez que 

considera indevida a fatura relativa ao mês de maio/2018, todavia, 

descurou de carrear nos autos a referida fatura, documento indispensável 

para o processamento da demanda, a teor do disposto no art. 320 do 

CPC/2015. Destarte, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com a emenda da inicial, juntando nos autos a 

fatura que pretende discutir na presente lide, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003970-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GARDENIA DE SOUSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. A nova sistemática processual deixou de 

prever a possibilidade de ação cautelar autônoma de exibição de 

documentos, como sóis o caso, sendo certo que a pretensão de exibição 

somente é cabível na hipótese de já haver demanda proposta, caso 

contrário deve a parte valer-se da medida de produção antecipada de 

provas, nos termos do art. 381 do CPC/2015. Sobre o assunto leciona os 

doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero[1]: “Os arts. 396-404, CPC, tratam da exibição de documento ou 

coisa dirigida contra particulares e pressupõem processo em curso. (...) 

Se a exibição deve ser anterior à instauração do processo 

(“preparatória”), então o assunto é regido pelos arts. 381-383, CPC” 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

PROBATÓRIA AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO. 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O sistema processual civil vigente 

não mais disciplina o procedimento autônomo de exibição de documentos. 

Pedido que deve ser deduzido incidentalmente, na lide principal. 

Arbitramento de honorários em sede recursal, em favor do réu, citado nos 

termos do art. 331 do CPC/2015. Sentença confirmada. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070427588, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giuliano 

Viero Giuliato, Julgado em 12/12/2016) Nesse esteio, venha a parte autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, adequar a pretensão inicial ao rito 

processual que lhe é próprio, sob pena de extinção do feito. Outrossim, 

considerando o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

acerca do pedido de exibição de documentos, no julgamento do REsp n. 

1.349.453/MS, segundo o qual cabe ação de exibição de documentos 

como medida preparatória, “bastando a demonstração da existência de 

relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à 

instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do 

custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da 

autoridade monetária”, considero requisito essencial para o 

processamento a comprovação do prévio pedido à parte requerida. Com 

efeito, tendo em vista que a parte autora afirma que não possui relação 

jurídica com a requerida, os demais requisitos estabelecidos pelo STJ 

restam prejudicados, no entanto, certo que há necessidade de 

comprovar-se a realização de pedido administrativo, que tenha sido 

negado ou não atendido em prazo razoável. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. CARACTERIZADA. 

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

REFORMADA. I. Para a obtenção de documento real, próprio ou comum às 

partes litigantes, necessária a manifestação ativa do interessado 

legitimado na via administrativa. A necessidade do ajuizamento da 

demanda judicial exibitória só nasce depois da negativa, expressa ou 

tácita (pelo decurso de um lapso de tempo razoável entre o pedido 

administrativo regularmente formulado) e a não obtenção do documento 

(REsp n° 1.349.453), o que resta comprovado no caso dos autos. 

Desnecessidade de pagamento do custo do serviço, tendo em vista que 

não se busca exibição de documento bancário, tampouco se está à frente 

de instituição financeira no polo passivo. II. Pelo princípio da causalidade, 

deve a demandada arcar com a totalidade do ônus de sucumbência, cujo 

redimensionamento é corolário lógico do provimento do recurso. Pedido de 

majoração dos honorários advocatícios prejudicado. APELAÇÃO PROVIDA 
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À UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 70077492015, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, 

Julgado em 10/05/2018) Assim, venha a parte autora, em igual prazo, 

demonstrar a realização de pedido administrativo prévio formulado perante 

a parte requerida, visando a obtenção dos documentos ora pugnados, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novo 

Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 421.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000385-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAIRA DE PINHO GOMES (REQUERENTE)

TOME FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002592-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002592-84.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Acolho à emenda da inicial constante no Id. 13210641, 13210748 e 

13210758, a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

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 para o dia 16/07/2018, às 17h 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, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento 

a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001805-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ROBERTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001805-55.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Acolho à emenda da inicial constante nos Ids. 13172267 e 13172268, a fim 

de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Diante da manifestação expressa da 

parte autora quanto o seu interesse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 16/07/2018, às 16h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 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. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005579-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA OAB - MT6066/O (ADVOGADO)

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODINEY LUCIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005579-64.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

JULIANA BATISTA MORENO REQUERIDO: ODINEY LUCIO DA SILVA 

Vistos. Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante 

da não citação da parte requerida, conforme termo de Id. 9411252, tendo a 

parte autora pugnado pela nova tentativa de citação da parte requerida no 

endereço constante dos autos e, caso frustrada a citação, seja efetuada 

busca pelo Sistema Infojud, conforme petição de Id. 13083601. Pois bem, 

diante da não citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 

16/07/2018, às 15h30 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 
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meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a 

parte requerida conforme pugnado no Id. 13083601, consignando-se as 

deliberações contidas na decisão de Id. 8045115. No caso de restar 

frustrada a tentativa de citação, venham-me os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte autora no Id. 13083601. 

Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001537-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE GABRIEL NESTERAK (RÉU)

COSME APARECIDO PEREIRA DA ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001537-98.2018.8.11.0002. AUTOR: EDEN 

ANDERSON GARCIA RÉU: COSME APARECIDO PEREIRA DA ROSA, 

ELAINE GABRIEL NESTERAK Vistos, etc. Acolho à emenda da inicial 

constante nos Ids. 13131818 e 13131856, a fim de que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. 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 

para o dia 16/07/2018, às 15h a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Citem-se as partes requeridas, por 

mandado, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (§ § 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. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001094-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DE ARRUDA MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001094-50.2018.8.11.0002. AUTOR: 

GRACIELE DE ARRUDA MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Acolho à emenda da inicial constante nos 

Ids. 11830016, 12675458 e 12675460, a fim de que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Diante da manifestação expressa da parte autora quanto o seu 

interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao 

art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

16/07/2018, 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, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 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. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009040-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MIELLE LIMA SANTORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CATARINO DO NASCIMENTO (RÉU)

ESPOLIO DE ADELINA VENCANCIA DO NASCIMENTO (RÉU)

MIRIAM MORAIS DE LIMA (RÉU)

JUNIOR SANTORO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009040-10.2017.8.11.0002. AUTOR: 

AMANDA MIELLE LIMA SANTORO RÉU: MIRIAM MORAIS DE LIMA, JUNIOR 

SANTORO, ESPOLIO DE ADELINA VENCANCIA DO NASCIMENTO, 

SEBASTIAO CATARINO DO NASCIMENTO Vistos, etc. Por ocasião da 

Portaria n°. 629/2018-PRES que estabeleceu o expediente forense no dia 

27/06/2018 como sendo das 08h às 12h no âmbito da Justiça Estadual de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação para o dia 09/07/2018, 

às 16h30, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica a parte autora intimada por meio de seus 

advogados constituídos nos autos. Cite-se a parte requerida conforme 

determinado no Id. 13090876. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003607-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID BENNER GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003607-88.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 
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DEIVID BENNER GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, etc. Por ocasião da Portaria n°. 629/2018-PRES que 

estabeleceu o expediente forense no dia 27/06/2018 como sendo das 08h 

às 12h no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 09/07/2018, 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. Fica a parte 

autora intimada por meio de seus advogados constituídos nos autos. 

Cite-se a parte requerida conforme determinado no Id. 13051490. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002278-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (EXECUTADO)

LUIZ ANDRADE JORGE (EXECUTADO)

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A (ADVOGADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003597-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIO CAVALCANTE POSSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003597-44.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ENDRIO CAVALCANTE POSSIANO REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. 

Vistos, etc. Por ocasião da Portaria n°. 629/2018-PRES que estabeleceu o 

expediente forense no dia 27/06/2018 como sendo das 08h às 12h no 

âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 09/07/2018, às 15h30, 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 a parte autora 

intimada por meio de seus advogados constituídos nos autos. Cite-se a 

parte requerida conforme determinado no Id. 13051038. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006506-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE MARTINS GALENTI OAB - SP173827 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DORIVALDO ALLIEND (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007040-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA (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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007896-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Thayná Almeida da Cruz (RÉU)

Paulo Cesar Pereira Gomes (RÉU)

Aparecido D. R. Gomes (RÉU)

Fábio Junior Pereira Gomes (RÉU)

Crislaine Aparecida S. do Carmo (RÉU)

Wercules de Arruda Campos (RÉU)

Antonio Aparecido Barbosa de Matos (RÉU)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 268255 Nr: 14150-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN, MARCO AURÉLIO BALLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, ANTONIO GONÇALO PEDROSO DE BARROS, FRANCISCO 

ANTONIO VUOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:MT 

4.719-B, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4.994/MT, MARCOS 

AURÉLIO BALLEN - OAB:OAB/MT - 4994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLENDA ALVES CORREA 

LIMA VERDE - OAB:21439/MT, JAQUELINE SANTOS DAMACENO - 

OAB:7065/MT, Pedro Henrique Ferreira Marques - OAB:19486/ /MT

 Vistos etc.,

Considerando o teor da decisão proferida no recurso de agravo de 

instrumento de fl. 121/123, determino que seja retificado o polo passivo da 

demanda para constar neste apenas a empresa América do Sul Indústria e 

Comércio de Cereais Ltda.

Outrossim, venha o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o andamento útil do feito.

Ainda, ressalto que o exequente deverá em igual prazo aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpram-se. Intimem-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 09 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 5767 Nr: 3293-29.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMES GIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - 

OAB:4719-A/MT, MARCOS AURÉLIO BALLEN - OAB:OAB/MT - 4994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Santos Damaceno 

- OAB:OAB/MT 7065

 Vistos etc.,

Considerando o teor da decisão proferida no recurso de agravo de 

instrumento de fl. 281/283, deverá figurar no polo passivo da demanda 

apenas a empresa América do Sul Indústria e Comércio de Cereais Ltda.

Outrossim, venha o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o andamento útil do feito.

Ainda, ressalto que o exequente deverá em igual prazo aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpram-se. Intimem-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 09 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 390326 Nr: 5543-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:OAB/ MT 4.903, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:MT 4.903, 

RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se pessoalmente a parte exequente, para proceder com o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ver-lhe 

extinto o processo sem resolução do mérito (CPC - §1º, art. 485), com a 

consequente expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 583 da 

CNGC.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 501611 Nr: 14585-78.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA DAIANE DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:22730/O, LUCIELE VIVIANA DE CAMPOS - 

OAB:22776/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:OAB/MT 4.903

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a parte autora pugnou pela realização 

de penhora online nas contas bancárias do requerido, sob a alegação de 

que este não realizou o pagamento voluntário do débito, apesar de 

devidamente intimado (fl. 61).

 Todavia, constato que nesta demanda não fora determinada a intimação 

do requerido para realizar o pagamento voluntário da dívida, conforme 

prevê o art. 513, § 2º, inciso II, CPC.

 Assim, determino que o autor adeque o seu pedido ao disposto no art. 

524 do CPC devendo consta na petição de cumprimento de sentença 

devendo o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observando o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, bem como 

aporte cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumprida a determinação supra venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217027 Nr: 12458-85.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMMANOEL RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCOR TÁXI AÉREO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:OAB/MT 9098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Emmanoel Rodrigues de Carvalho propôs o presente cumprimento de 

sentença em desfavor de Aerocor Táxi Aéreo Ltda., visando o 

recebimento da quantia descrita na inicial devidamente atualizado.

Foi realizada a tentativa de intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento ao feito, porém esta também restou frustrada em razão da 

não localização deste no endereço declinado nos autos, conforme se 

observa à fl. 100.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia do exequente está evidenciada nos autos, pois não deum 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Registro, apenas, a validade da intimação feita ao exequente, uma vez que 

dirigida no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ele atualizá-lo 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que 

dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custa pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de maio de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 295696 Nr: 15957-38.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICINIO NETO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:161.995, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - 

OAB:88247/MG, YURI DE AZEVEDO MARQUES - OAB:328344/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 419015 Nr: 21532-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECLAIR PERES DOS REIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, ALUÍSIO DE SOUZA - OAB:10.580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Eclair Peres dos Reis em 

desfavor de Tam Linhas Aéreas 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.

Em seguida a parte executada realizou o depósito da quantia de R$ 

21.379,81 (fl.166).

 Às fls. 169/170 o exequente requereu a expedição de alvará em seu 

favor com a consequente extinção do feito.

 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 depositado à fl. 166 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.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 343800 Nr: 10918-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA ALMIRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LOJAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PACIELO DE 

OLIVEIRA BOCK - OAB:99.311 OAB/RJ

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Márcia Almiron em 

desfavor de Marisa Lojas 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 

permaneceu inerte.

Em seguida a foi realizada a penhora online em contas bancárias da 

executada na quantia de R$ 2.628,12 (fl. 119) e R$ 249,61 (fl. 136).

Às fls. 137/138 a executada informou o depósito da quantia remanescente 

de R$ 30.700,00.

 À fl. 139 a exequente requereu a expedição de alvará em seu favor com 

a consequente extinção do feito.

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores penhorados às fls. 119 e 138, bem como o valor 

depositado à fl. 138 serviram 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.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 352573 Nr: 17721-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDILSON VIERIA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:OAB/MT 9.372

 Vistos etc.

 Defiro a penhora das quotas do executado na empresa Tecmont 

Construções Ltda., conforme certidão simplicada de fls. 143v. Após, 

intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, 

pessoalmente, por mandado direcionado ao endereço em que se efetivou 

a citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora.

Intime-se a empresa Tecmont Construções Ltda., na pessoa de seu 

representante legal no endereço indicado à fl. 143v, para que, no prazo de 

20 (vinte) dias:

 I - apresente balanço especial, na forma da lei;

 II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito 

de preferência legal ou contratual;

 III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à 

liquidação das quotas ou das ações, deposi¬tando em juízo o valor 

apurado, em dinheiro.

Registre-se que, em caso de inércia ou divergência quanto à liquidação, o 

exequente ou a sociedade empresarial poderão requerer a nomeação de 

administrador judicial.

Neste último caso, os honorários do administrador judicial serão 

adiantados por aquele que requereu a diligência, ou, em caso de inércia, 

pelo exequente, incorporando ao total da dívida executada.

Para garantia da constrição, expeça-se ofício à Junta Comercial, que 

deverá ser encaminhado pelo próprio exequente, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de maio de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 313728 Nr: 9927-50.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGENES DAMIANI DAMIAN - 

OAB:12434, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Antes de apreciar o pedido de fl. 205, determino que o advogado Milton 

Jones Amorim Vieira, manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a petição e documentos juntados às fls. 196/204.

 Decorrido o prazo supra venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 323958 Nr: 20365-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 .Por conseguinte, o presente feito perde o seu objeto, pois este juízo não 

possui mais competência para a prática de atos expropriatórios, já que 

inexiste crédito sujeito a este juízo, mas sim ao recuperacional.Sendo 

assim, determino que a parte exequente promova a habilitação de seu 

crédito no juízo competente, comunicando, em seguida, este juízo para fins 

de extinção deste demanda, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, inc. IV, do CPC.Por oportuno, eventuais valores consignados nos 

autos deverão ser revertidos à executada, a fim de se prestigiar a ordem 

cronológica de pagamento dos credores.Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 400417 Nr: 11546-44.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI DE AZEVEDO FRUTUOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEIDE FURTADO, ELAINE CRISTINA 

FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17.378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053/B

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 174/175, razão pela qual determino que a Secretaria 

cumpra integralmente a sentença proferida nos autos com a consequente 

expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande solicitando 

o cancelamento da escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 

070/071 do livro 672, assim como o registro “R/9:21.315” constante da 

matrícula n.º 21.315.

Cumprida a determinação supra arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217164 Nr: 12575-76.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAT COMÉRCIO DE COLÇÕES LTDA, 

SARATE PEREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. C. REZENDE - OAB:6.057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido do exequente para realização de busca de 

eventuais veículos registrados em nome da parte executada.

Pois bem. Defiro o pedido retro, razão pela qual procedi com consulta no 

Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículos em 

nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 08 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 328139 Nr: 24469-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL GONÇALVES DUARTE, PAULO EDUARDO 

FERRAZ SANTALUCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE 

CASTILHO, DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO, NORMA NOGUEIRA DE 

CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO FERRAZ 

SANTA LUCIA - OAB:6649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8157

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 248, razão pela qual suspendo o trâmite do processo 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, devendo 

os autos serem arquivados sem baixa na distribuição.

Transcorrido o prazo supra, ressalto ao exequente que 

independentemente de intimação deste juízo começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (art. 921, § 2º e 4º, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 11 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 384546 Nr: 1748-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, 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, ANDRÉIA NÚCIA DE MARCHI - OAB:4.647-MT, 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

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que as partes celebraram acordo às fls. 

136/139 o qual foi homologado com a consequente suspensão do 

cumprimento de sentença até o integral cumprimento do pacto (fl. 143). No 

entanto, a parte exequente informou o descumprimento do acordo pela 

parte executada, razão pela qual o processo deverá retomar o seu curso 

normal a teor do art. 922, parágrafo único, do CPC.

Dessa forma, venha à parte executada realizar o pagamento do saldo 

remanescente indicado à fl. 163, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo sem o pagamento venha o exequente manifestar 

requerendo que entender de direito para o deslinde útil do feito, 

oportunidade em que deverá apresentar planilha atualizada do débito.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 213398 Nr: 8929-58.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CENI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada, bem 

como eventuais veículos de propriedade da parte requerida (fls. 228).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 

3,87 (três reais e oitenta e sete centavos), conforme se observa do 

extrato em anexo.

Outrossim, observo que o valor penhorado é irrisório observando o 

quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada.

Ainda, procedi com consulta no Sistema RENAJUD, sendo que foi 

constatada a inexistência de veículos em nome da parte executada, 

conforme extrato em anexo.

Assim, venha a exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 408759 Nr: 15986-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO GONÇALO PEREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos, etc.

Antes de apreciar o pedido de fl. 152, determino que o advogado Milton 

Jones Amorim Vieira, manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a petição e documentos juntados às fls. 143/151.

 Decorrido o prazo supra venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 285546 Nr: 4645-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE OLIVEIRA DE PINHO, GONÇALINA DO 

CARMO PINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 204. Assim, preclusa esta, e atendido o prazo inserto 

no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da parte 

exequente para levantamento do valor depositado nos autos à fl. 203.

Outrossim, venha a parte executada, em 15 (quinze) dias, realizar o 

pagamento do valor remanescente do débito (fl. 206/2017), sob as 

penalidades legais.

 Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217414 Nr: 12830-34.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAMA LUBRIFICANTES LTDA, MARIA 

ELAINE DA COSTA PEREIRA, SÉRGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 149, razão pela qual suspendo o trâmite do processo 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, transcorrido o prazo supra, intime-se a parte 

autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 116356 Nr: 15-69.1989.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRLENE PEREIRA NETO, MARIA PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, VIAÇÃO 

ESTRELA DALVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A, NILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO DIAS - 

OAB:3219/MT

 Vistos, etc.

Girlene Pereira Neto e Maria Pereira Neto ingressaram com o presente 

cumprimento de sentença em face de Expresso Garça Branca Ltda. e 

Viação Estrela Dalva Ltda., todos devidamente qualificados nos autos, 

objetivando o recebimento da quantia imposta nos autos devidamente 

atualizada.

A parte exequente foi intimada pessoalmente (fl. 331) para promover o 

andamento útil do feito, sob pena de extinção, porém se manteve inerte (fl. 

332).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia da parte autora está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora. Outrossim, deixo de condená-la ao pagamento 

de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade.

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 09 de maio de 2018.
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 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 11489 Nr: 239-55.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAZ PRODUTOS PARA HOTÉIS E RESTAURANRES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYENE CRISTINA SODRÉ FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Daz Produtos para Hotéis e Restaurantes Ltda. propôs o presente 

cumprimento de sentença em desfavor de Lucyene Cristina Sodré de 

Freitas, visando o recebimento da quantia descrita na inicial devidamente 

atualizado.

A parte exequente foi devidamente intimada via DJE para dar 

prosseguimento ao feito, porém nada manifestou (fl. 155). Em seguida foi 

realizada a tentativa de intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento ao feito, porém esta também restou frustrada em razão da 

não localização deste no endereço declinado nos autos, conforme se 

observa à fl. 159v.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia do exequente está evidenciada nos autos, pois não deum 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Registro, apenas, a validade da intimação feita a exequente, uma vez que 

dirigida no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ela atualizá-lo 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que 

dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custa pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de maio de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397907 Nr: 10206-65.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por dano moral e pedido liminar de tutela acautelatória movida por João 

Ribeiro da Silva em desfavor de Claro S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta na 

sentença (fls. 142).

Em seguida a parte autora se manifestou concordando com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 150).

 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 à fl. 142.

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.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 108176 Nr: 4107-60.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÊLOS E PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 

VETERINÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta José Thimóteo de Lima em 

desfavor de Pêlos e Patas Comércio de Produtos Veterinários Ltda., 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 

nada manifestou.

Em seguida foi realizada a penhora online em contas bancárias da 

executada no valor de R$ 2.630,05 (fl. 159).

Devidamente intimada a executada nada manifestou a respeito da penhora 

realizada nos autos, conforme se observa do teor da certidão de fl. 165.

 Às fls. 163 o exequente requereu a expedição de alvará em seu favor.

 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 à fl. 159 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.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391791 Nr: 6435-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Pedro Vicente da 

Silva em desfavor de Banco BMG S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos.

As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação com a 

consequente extinção do feito tão logo ocorra a comprovação da quitação 

do pacto (fl. 204/206).
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Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos 

de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes, uma vez que assinados pelas partes.

Assim, HOMOLOGO o acordo formulado de fls. 204/206 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (30/05/2018), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte exequente 

manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu 

silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida.

 Por fim, expeça-se alvará em favor da parte exequente para 

levantamento do valor depositado em juízo à fls. 47, conforme pactuado 

entre as partes.

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 08 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417649 Nr: 20841-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTONIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO-UNIVAG - OAB:9237, KAROLINE CARVALHO COSTA-UNIVAG 

- OAB:17.481-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO ANTONIO DE ARAÚJO, Cpf: 

30458170178, Rg: 985.801-8, Filiação: Iolanda da Silva Araújo e José 

Antonio Araújo, data de nascimento: 02/01/1964, natural de Jussara-GO, 

casado(a), Telefone 3686-3128. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa 

Contra Devedor Solvente proposta por Antonio Marcos de Lima, inscrito no 

CPF de nº 503.650.961-72, em face de Benedito Antonio de Araujo, 

portador do RG de nº 985.801-8, inscrito no CPF de nº 304.581.701-78. O 

requerente efetuou a venda de uma chácara de sua propriedade ao 

requerido, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vista, mais a 

permuta entre os veículos do requerente e do filho do requerido. Porém, o 

devedor descumpriu com suas obrigações e, depois de pagas 08 

promissórias, não mais efetuou os pagamentos, razão pela qual requer 

que seja pago os valores devidos. Dá-se à causa o montante de R$ 

3.435,21 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e um 

centavos).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que a executada não foi 

localizada para ser citada, defiro o pedido fls. 133, razão pela qual 

determino que o executado seja citado, por edital, este com prazo de 20 

(vinte) dias, para que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios fixados à fl. 

33, salientando que caso o executado queira embargar deverá fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte 

ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de 

penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, 

não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC).Por oportuno, à vista de 

que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 

257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal.Decorrido os prazos 

acima assinalados sem qualquer manifestação da parte executada, desde 

já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública Estadual desta 

Comarca, que deverá ser regularmente intimada para patrocinar a defesa 

do executado.Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea 

Grande-MT, 23 de abril de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de 

Direito

Observações: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL. FINALIDADE DA CITAÇÃO: Efetuar o pagamento da dívida (art. 

829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

fixados à fl. 33, salientando que caso o executado queira embargar 

deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, 

independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os 

embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 

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, Douglas França Costa, 

digitei.

Várzea Grande, 09 de maio de 2018

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385494 Nr: 2327-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - SPE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:OAB/MT 11.238-B, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos, 

com a juntada do original da guia e comprovante de pagamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004739-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BRITO DE OLIVEIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE REQUERENTE: JOAO PAULO BRITO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354, do CPC/2015) 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 a organização do processo (art. 

357, do CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 
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efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Dessa 

forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de agir e da 

ausência de comprovação de entrega da documentação Aduz a 

seguradora requerida que a parte autora não comprovou que juntou os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

bem como que a parte autora não esgotou a via administrativa para 

pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme id. 8238487. Nesse sentido tem sido a orientação 

jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou todos os documentos citados pela parte 

requerida juntamente com a sua inicial. Portanto, rejeito as referidas 

preliminares. Da ausência de laudo do IML Quanto a preliminar de ausência 

do laudo do IML, cumpre esclarecer que se trata de documento 

desnecessário para propositura da ação, uma vez que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a produção de prova 

pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse entendimento, é a 

jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. AFASTADA. LAUDO 

CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE 

QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA 

ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da demanda é medida 

excepcional, prevalecendo sempre que possível o princípio da estabilidade 

subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo pericial pelo Instituto 

Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74 é para 

recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. Na esfera judicial 

a investigação técnica deve ser estabelecida nos moldes do art. 420 e 

seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum indenizatório de seguro 

DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é necessária a verificação 

do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJ-MG - AC: 10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Das provas A 

nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. 

Convém esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente 

as hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim 

dispõe: “§ 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.” In casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores 

condições de produção de prova em detrimento da parte autora, 

notadamente porque possui estrutura técnica e econômica 

suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão acometida pela 

parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento acerca da 

possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus probatório em 

casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, 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, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 
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lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

George Salvador Brito Alves Lima, que poderá ser encontrado na Av. 

Rubens de Mendonça, n. 3061, Ed. Maison Royale, Apto 1002, Bairro 

Alvorada, Cuiabá, Cep: 78.050-000; e-mail: gsbalv@hotmail.com e 

george.salvador@terra.com.br; fone: 9221 0301; 3644 8594; 9981 1533, o 

qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua nomeação. 

Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando 

em conta que a sua valoração definitiva será fixada quando da prolação 

da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por 

cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e 

depois de prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, 

art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição dinâmica/transferência do 

ônus da prova à seguradora requerida, determina que a mesma no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena 

de preclusão da prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000012-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE REQUERENTE: QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se 

as devidas anotações, devendo constar no polo ativo da demanda EDYEN 

VALENTE CALEPIS e no polo passivo QUINTALL RESTAURANTE LTDA - 

ME. Intime-se o devedor QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME, por meio 

de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com 

o valor indicado no id. 13038817, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, 

CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004500-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE MIRANDA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NUNES ONOFRE OAB - MT23519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINA FERNANDES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EXEQUENTE: JOAO JOSE DE MIRANDA OLIVEIRA 

EXECUTADO: LAURENTINA FERNANDES DE ARRUDA Indefiro o pedido de 

id. 12034756, uma vez que em consulta via Sistema RENAJUD verifico que 

o veículo indicado encontra-se registrado em nome de uma terceira 

pessoa, qual seja, a Sr. IRIO RODRIGUES DE MORAES FILHO, conforme 

extrato em anexo. No impulso, venha a parte exequente manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, ressaltando 

que na mesma oportunidade deverá aportar aos autos planilha atualizada 

do débito exequendo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002958-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAPITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EXEQUENTE: PAPITOS COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME - ME EXECUTADO: ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA - EPP Vistos etc., ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. 

apresentou no id. 12092524 exceção de pré-executividade em desfavor 

da exequente, sob o argumento de que os cheques objetos da presente 

execução foram adulterados, tendo em vista que as datas de emissão das 

cártulas consta o ano de 2016, porém todos os cheques foram 

apresentados na Cooperativa de Crédito Sicred em 30/03/2014, sendo 

então devolvidos sob o motivo 21 (desacordo comercial). Aduz que a 

alegada fraude visa afastar a prescrição das cártulas, bem como ressalta 

a ocorrência da prescrição em virtude dos cheques terem sido devolvidos 

em 31/03/2014 e a presente demanda ter sido ajuizada apenas em 

26/04/2017. Assim, pugnou pelo acolhimento da exceção para declarar a 

ocorrência da prescrição com a consequente extinção do feito. A 

exequente apresentou impugnação a exceção de pré-executividade no id. 

12393840, vindo-me os autos conclusos para deliberação. É o necessário. 

Decido. A exceção de pré-executividade trata-se de construção 

doutrinária e sem sustento legal, que tem cabimento, conforme reiterada 

jurisprudência pátria, para as hipóteses especialíssimas e restritas da 

flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, ou, ainda, quando 

ausentes os pressupostos processuais e/ou condições da ação, ou 

também quanto à prescrição e decadência, desde que a prova esteja 

pré-constituída nos autos. Assim preleciona o ilustre processualista 

Humberto Theodoro Júnior: "Explica Cândido Dinamarco que o mito de ser 

os embargos à execução o único remédio à disposição do devedor para 

se defender contra o processo executivo, já não vigora mais, 

principalmente quando a objeção a ser feita ao cabimento da execução 

tenha como fundamento matéria que ao juiz incumba conhecer e decidir de 

ofício. Essas matérias, sendo de ordem pública, não podem ter sua 

apreciação condicionada à ação incidental de embargos. Entre os casos 

que podem ser cogitados na exceção de pré-executividade figuram todos 

aqueles que impedem configuração do título executivo ou que o privam da 

força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez 

ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido 
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para obter a tutela jurisdicional executiva. É uma questão de lógica e bom 

senso. Se o processo de execução somente pode ter curso dentro da fiel 

observância de suas condições legais, evidente é que não pode o juiz 

condicionar a objeção pertinente a estas preliminares à realização dos 

atos executivos. Somente conhecer das bases de legitimidade do ato 

depois de consumado 'afigura-se injusto e mesmo odioso'. 'Soa no mínimo, 

como um contra-senso exigir que o demandado se submeta a um ato 

executivo para poder afirmar que aquele ato não poderia ser praticado.' É 

assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade 

de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente 

de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos 

embargos (...)., O que se reclama para permitir a defesa fora dos 

embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato 

documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa 

probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias 

de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente 

serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos."[1] 

Analisando os autos, verifico que o fundamento da presente exceção 

pauta-se na suposta ocorrência da prescrição, pois aduz a executada 

que ocorreu fraude na data de emissão das cártulas na medida em que 

consta como ano de emissão o ano de 2016 ao passo que os cheques 

foram devolvidos em 31/03/2014. Diante disso, vejo ser inviável a 

utilização da presente medida para o fim perquirido, uma vez que a matéria 

contestada pela executada necessita de dilação probatória quanto a 

autenticidade da data de emissão das cártulas. Portanto, mostra-se 

temerária a extinção da execução prematuramente sem antes averiguar 

de modo indubitável a existência ou não da alegada fraude que 

supostamente ensejaria a prescrição dos títulos. Outrossim, conforme 

acima mencionado a exceção de pré-executividade, prevista na doutrina e 

aceita pela jurisprudência, apenas é cabível quando o executado dispõe 

de defesa capaz de impedir, de plano, o desenvolvimento válido e regular 

do processo executivo, trazendo questões concernentes aos 

pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, 

que podem ser verificados, de plano, pelo magistrado, o que não ocorre 

no caso já que a questão suscitada envolve dilação probatória. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO 

INCIDENTE. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE 

QUAISQUER BENS OU DIREITOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE BENS E 

DIREITOS. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS PARA CONSTITUIÇÃO 

DO CRÉDITO. TERMO INICIAL NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE 

AO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO. A exceção de 

pré-executividade pode ser arguida no tocante aos pressupostos 

processuais, às condições da ação e aos requisitos de liquidez, certeza e 

exigibilidade do título executivo, previstos no art. 586 do CPC, bem assim 

nos casos em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser 

verificado de plano, desde que não seja necessária dilação probatória. 

(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 927496 / SP - Relator: Ministro RAUL ARAÚJO 

FILHO; j.15/06/2010; p. DJe 28/06/2010) (...) ” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0024.16.097206-3/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares 

Lemes , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/0018, publicação da 

súmula em 19/02/2018) Portanto, apesar da alegação de prescrição se 

tratar de uma questão de ordem pública, verifico que a análise da 

autenticidade da data de emissão das cártulas, conforme já mencionado, 

inquestionavelmente demanda dilação probatória, fato este que impede a 

apreciação do pedido formulado pela parte executada, razão pela qual 

rejeito a presente exceção de pré-executividade, na forma da 

fundamentação supra. Quanto à condenação por litigância de má-fé 

combatida pela exequente, a aplicação dos efeitos da litigância de má-fé 

se condiciona à ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 

80 do Código de Processo Civil, além da exigência de comprovação do 

dano processual, não se vislumbrando nos presentes autos nenhum 

comportamento da executada passível de assimilar-se às condutas 

tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade processual, 

concluindo-se que a executada apenas exerceu seu direito de ação, 

conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88. Intimem-se. Cumpra-se. 

As providências necessárias. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 33ª ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 2002, p. 266-267.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003684-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE VITOY CURVO (EXECUTADO)

NEUZA MARIA CURVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3.618 (ADVOGADO)

MARCO AURELIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS OAB - MT7500/-O 

(ADVOGADO)

SIMONE MARIA VALLE BARBOSA DOS ANJOS OAB - MT9.393 

(ADVOGADO)

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EXEQUENTE: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A 

EXECUTADO: JAQUELINE VITOY CURVO, NEUZA MARIA CURVO Vistos 

etc. Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada referente ao saldo remanescente, bem como requereu a 

expedição de alvará visando o levantamento da quantia penhorada nos 

ids. 10871868 e 12066243 (id. 12668004). Pois bem, tendo em vista que 

aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta 

disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer impedimento para 

atender o pleito formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de 

valores em contas bancárias em nome dos devores por meio do Sistema 

BACENJUD, no montante indicado no id. 12668004, sendo constrito o valor 

de R$ 1.173,16 (um mil cento e setenta e três reis e dezesseis centavos), 

cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, diante do bloqueio 

supra, venha a parte devedora caso queira, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do art. 854, CPC. Inexistindo 

qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo 

o que entender de direito para o deslinde útil do feito. Por fim, preclusa 

esta, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se 

alvará em favor da parte exequente para levantamento dos valores 

penhorados nos ids. 10871868 e 12066243. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002306-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. M. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - 692.806.222-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Pedro Augusto Melo Achitti representado por Gleicy 

Kelly Nunes de Melo e no polo passivo Tam Linhas Aéreas S/A. Intime-se o 

devedor Tam Linhas Aéreas S/A, por meio de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 

13023941, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 
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523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000485-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HITOSHI OTOMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO ETELVINO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000485-38.2016.8.11.0002. 

AUTOR: EDSON HITOSHI OTOMURA RÉU: JOÃO ETELVINO DE LIMA Vistos 

etc. Compulsando os autos observo que a parte autora pugnou pelo início 

de cumprimento de sentença visando o recebimento da quantia imposta na 

sentença proferida nos autos, porém observo que ele não se atentou para 

o disposto nos incisos do art. 524 do CPC. Ainda, verifico que o autor 

aplicou a multa de 10%, prevista no art. 475-J, caput, do CPC/1973 sobre o 

valor da condenação. Pois bem, é sabido que com a nova sistemática 

processual, não basta o trânsito em julgado, para que seja aplicada a 

multa anteriormente prevista no art. 475-J do CPC/1973 e hoje positivada 

no art. 523, § 1º, do CPC/2015, tendo em vista que somente após o 

devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, por meio da imprensa 

oficial, para a efetivação do pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, e 

caso não o faça, passará a incidir sobre o montante da condenação, a 

multa de 10% (dez por cento). Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-J DO CPC. MULTA. TERMO A 

QUO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. MATÉRIA PACIFICADA 

NA CORTE ESPECIAL DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA 

EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 

A Corte Especial do STJ pacificou a matéria referente ao termo inicial do 

prazo de quinze dias, para a incidência da multa prevista no art. 475-J do 

CPC, entendendo que, além do trânsito em julgado, é necessária a 

intimação do advogado, para cumprimento da sentença (REsp 940274/MS, 

Rel. Min. Min. Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão Min. João 

Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 31.5.2010) 2. A decisão 

monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão 

pela qual não merece reforma. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg 

no REsp 1264045 /RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2011/0156502-4, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. DJe 18/10/2011) 

“AGRAVO REGIMENTAL - VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO - DECISÃO 

ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL - OFENSA 

AO ART. 475-J DO CPC - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR NOTA DE 

EXPEDIENTE - OCORRÊNCIA – NÃO PAGAMENTO - INCIDÊNCIA DA MULTA 

- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A superveniente 

mudança de posicionamento desta Corte no tocante ao valor patrimonial da 

ação não tem o condão de alterar o parâmetro definido no processo de 

conhecimento, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada material. 

2.- No que tange à alegada ofensa ao art. 475-J do Código de Processo 

Civil, esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que concedida 

a oportunidade para o adimplemento voluntário do crédito exeqüendo, o 

não pagamento no prazo de quinze dias importará na incidência de multa 

no percentual de dez por cento sobre o montante da condenação (art. 

475-J do CPC), compreendendo-se o termo inicial do referido prazo o 

primeiro dia útil seguinte à data da publicação de intimação do devedor na 

pessoa de seu advogado, na Imprensa Oficial (REsp 940.274/MS DJe 

31.05.2010, Rel. para Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 3.- 

A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a 

conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.4.

- Agravo Regimental improvido”(AgRg no Ag 1404973 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2011/0091020-5, Ministro 

SIDNEI BENETI, DJe 05/10/2011) Assim, considerando que não houve 

intimação do requerido para que ele efetuasse o cumprimento da 

obrigação imposta na sentença determino que a parte autora emende a 

petição de cumprimento de sentença devendo nela constar o nome 

completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, 

observando o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, bem como aporte autos 

cálculo atualizado da dívida sem a aplicação da multa de 10% prevista no 

art. 523, § 1º, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Oportunamente venham-me os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001579-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENI DA CONCEICAO DOURADO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVINO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI FRANCISCO CAVALCANTE OAB - MT9435/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001579-84.2017.8.11.0002. 

AUTOR: JOSENI DA CONCEICAO DOURADO COSTA RÉU: EVINO 

LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR Vistos, etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença. Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo 

constar no polo ativo da demanda Davi Francisco Cavalcante e no polo 

passivo Joseni da Conceição Dourado Costa. Intime-se o devedor Joseni 

da Conceição Dourado Costa, por meio de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 

13091796, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003734-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALMI JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003734-26.2018.8.11.0002. AUTOR: DALMI 

JOSE DA SILVA RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, Dalmi Jose Da Silva 

promove ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 

indenização por danos morais e pedido de tutela urgência em face de 

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I, 

sustentando, em síntese, que ao tentar abrir uma conta poupança, teve o 

seu pedido negado, em virtude de seu nome constar nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPS/SERASA), em virtude de um suposto débito nos 

valores de R$ 1.188,16 (um mil cento e oitenta e oito reais e dezesseis 

centavos), sob o contrato n. 1609743195 e R$ 370,96 (trezentos e 

setenta reais e noventa e seis centavos), referente ao contrato n. 

1608956450.01. Alega que a cobrança é indevida pois nunca contratou 

nenhum serviço prestado pela ré. Assim, requer a concessão de tutela de 
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evidência para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, bem como seja declarada o inexistência do débito e a condenação 

da requerida a indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do artigo 98 do CPC, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Tutela de 

Evidência Pois bem, a tutela de evidência, prevista no art. 311 do 

CPC/2015, conceitua-se, conforme entendimento dos doutrinadores Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[1], como 

sendo “fato jurídico processual que autoriza que se conceda uma tutela 

jurisdicional, mediante técnica de tutela diferenciada”, ou seja, trata-se de 

técnica processual que diferencia o procedimento, em razão da evidência 

com que determinadas alegações apresentam em juízo. Nesse passo, 

considerando que a referida tutela aplica-se quando em conformidade com 

os requisitos dispostos nos incisos do art. 311 do CPC/2015, cumpre 

analisar a sua observância no presente caso, na medida em que a parte 

autora pugnou pela sua concessão com fundamento no inciso IV. O 

requisito previsto no art. 311, IV, do CPC/2015, dispõe que a tutela será 

concedida quando “a petição inicial for instruída com prova documental 

suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não 

oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. A propósito, os 

doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira[2] salientam que “trata-se de hipótese de tutela de evidência 

inevitavelmente definitiva, que se confunde com o julgamento antecipado 

do mérito”, ou seja, a aplicação da referida tutela de evidência requer o 

preenchimento de pressupostos específicos e restritos, uma vez que 

concede a tutela de forma definitiva. Destarte, constata-se que a tutela de 

evidência a ser concedida com fulcro no inciso IV, do art. 311, do 

CPC/2015, não é cabível para formulação e/ou concessão de pedidos em 

sede liminar (art. 311, parágrafo único, CPC). Pelo exposto, considerando 

que não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de 

evidência, conforme previsão do art. 311, do CPC/2015, INDEFIRO o pedido 

formulado no item “3” da inicial. No impulso, em que pese a manifestação 

expressa da parte autora quanto o seu interesse na autocomposição (§5º, 

art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 09/07/2018, às 17h 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, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência 

de conciliação/mediação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Curso de direito processual civil: 

teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, 

precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela – 11 ed – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 630. [2] In Curso de direito processual 

civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, 

precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela – 11 ed – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 642.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003971-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOTTO & MARIOTTO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003971-60.2018.8.11.0002. Vistos. 

Mariotto & Mariotto Ltda. ME propôs a presente ação declaratória de 

obrigação de fazer, cumulada com responsabilidade civil e pedido de 

liminar em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, 

pretendendo, liminarmente, que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia na unidade consumidora n°. 6/1380598-1, bem 

como se abstenha de proceder com a inclusão do seu nome nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o débito 

pendente trata-se de cobrança indevida. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com 

fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na 

exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que 

se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da 

existência do direito acautelado. Já o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito 

da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve 

dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de 

cognição sumária. Efetivamente, o primeiro requisito resta demonstrado 

pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao 

questionamento da fatura referente ao mês de abril/2018, no valor de R$ 

6.284,60 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) 

(Id. 13239662), enquanto nos meses de março/2017 a agosto/2017, o 

maior valor apresentado foi de R$ 897,46 (oitocentos e noventa e sete 

reais e quarenta e seis centavos), conforme extrato no Id. 13239680, 

corroborando a narrativa tecida na exordial. Destarte, considerando a 

discussão dos referidos débitos, entendo que maior rigor e cautela deve a 

concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão 

arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o 

valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de 

energia é medida temerária. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do perigo de dano, seja pelo próprio fato da autora ficar sem 

energia elétrica, seja pelo fato de inviabilizar o próprio desenvolvimento da 

atividade empresarial da requerente. Deste modo, considerando a 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da morosidade, 

tenho que o pedido de tutela deve ser deferido. Posto isso, defiro o pedido 

de tutela de urgência, formulado na exordial, pelo que determino seja a 

requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da respectiva unidade consumidora em relação à fatura 

questionada, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já 

ter suspendido, bem como que se abstenha de proceder com a inclusão 

do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em 

relação à fatura sub judice, consoante requerido na inicial, sob pena de 

multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. À 
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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 para o dia 

18/07/2018, 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, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001661-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR GOLICZESKI (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE REQUERENTE: VILMAR GOLICZESKI REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc., Vilmar Goliczeski 

propôs ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT com pedido de 

exibição de documentos em desfavor de ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S/A, na qual alega que em 23/11/2015 sofreu um acidente de 

trânsito que lhe ocasionou uma incapacidade permanente, razão pela qual 

requereu administrativamente junto a seguradora o recebimento do seguro 

DPVAT e em 18/11/2016 recebeu o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Alega que não sabe qual o procedimento 

adotado pela seguradora para pagar a referida quantia, deixando dúvida 

se houve o pagamento correto. Ainda, afirma que a seguradora não 

efetuou o pagamento da devida correção monetária. Dessa forma, requer 

seja reconhecido o direito a diferença na indenização se ficar comprovado 

que o grau da lesão apurado é maior que o grau pago administrativamente 

pela seguradora ou que seja condenada a requerida ao pagamento da 

correção monetária sobre o valor pago administrativamente devidamente 

acrescido de juros de mora a partir da citação. Juntou documentos de Ids. 

5472288 a 5472297. A requerida apresentou contestação (Id. 611414) 

alegando preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, 

falta de interesse de agir em razão de ter realizado o pagamento 

administrativamente e a ausência de pressuposto de constituição válido. 

No mérito impugnou os documentos juntados pela parte autora arguindo 

diferença nas assinaturas do requerente e de já ter realizado o pagamento 

administrativamente a autora, razão pela qual nenhum valor é devido a 

requerente. Aduz que o pagamento da indenização é realizado de acordo 

com o grau da lesão conforme a tabela prevista na Lei do Seguro DPVAT, 

a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, alega que 

a correção monetária deverá incidir a partir da data do ajuizamento da 

ação, juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre o valor da condenação. A audiência de conciliação restou 

infrutífera devido ausência da parte autora (Id. 7327406). Na sequência, a 

parte autora impugnou a contestação Id. 7835741. No id. 7959029 a Ré 

realizou a juntada do processo administrativo. Intimadas as partes para 

especificar as provas que pretendiam produzir, apenas a parte requerida 

manifestou ao Id. 8706370. Em seguida, na decisão de id. 10423527 fixado 

os pontos controvertidos e determinada a produção de prova pericial. 

Apenas a requerida apresentou quesitos para o Sra. Perita. Laudo Pericial 

acostado no Id. 12227856, o qual ambas as partes manifestaram nos Ids. 

12418994 e 12539233. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de diferença de seguro DPVAT com pedido de exibição de 

documentos proposta por Vilmar Goliczeski contra ITAÚ SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S/A. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por 

meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos o autor alega ter 

recebido admnistrativamente o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais) em 18/11/2016 referente ao seguro 

obrigatório, porém afirma que o referido valor que foi pago pode não 

corresponder ao real valor devido, razão pela qual requereu a 

condenação do requerido ao pagamento da diferença ou ao pagamento da 

correção monetária devida. A requerida por sua vez afirma que o valor 

devido foi pago de forma administrativa, razão pela qual o autor não faz 

jus ao recebimento de qualquer verba remanescente. Pois bem. Para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versanda ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do membro 

inferior direito, restando afetada a sua capacidade funcional definitiva em 

50%, conforme se observa por meio do laudo pericial no Id. 12227856, em 

razão da ocorrência de acidente de trânsito, consoante documentos que 

instruem a inicial. Dessa forma, no que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva o seu 

membro inferior direito em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 70% 

do valor total da indenização para os casos em que ocorre a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores. 

Portanto, deve ser considerado o grau de debilidade apurado no laudo 

pericial, ou seja, 50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do 

autor foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Realmente, a esse respeito, dispõe a Súmula nº. 474, do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, que para os casos de cobertura do 

Seguro DPVAT, quando a invalidez do beneficiário for parcial, a mesma 

deverá ser quantificada de acordo com o grau da lesão (percentual da 

invalidez), in verbis: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez.” A corroborar, colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA CONFIGURADA. 

INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ APRESENTADO. 

SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança em que a parte 

autora objetiva receber indenização securitária decorrente de acidente de 

trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, julgada 

procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da 

imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente 

para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez 

permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 

11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de 

sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, 

a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez 

permanente, com observância das alterações trazidas pela Lei nº 

11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em caso de invalidez 
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permanente varia conforme o caso, utilizando-se a tabela modificada pela 

Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a tabela SUSEP/DPAVT 

prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia médica realizada e o 

grau de invalidez apresentado, a indenização devida à autora deve ser 

calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, o valor devido é de 

R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na variação do IGP-M, a 

partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a contar da citação. 

Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.”[1]. Portanto, à vista de que a 

requerida comprovou nos autos que a parte autora recebeu o valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), na esfera 

administrativa, conforme se observa no Id. 7959573, tenho que a tese de 

pagamento aduzida pela requerida deve ser acolhida e, via de 

consequência, o pedido referente ao pagamento de eventual diferença do 

seguro ser julgado improcedente. Já quanto ao pedido de pagamento da 

atualização da indenização recebida na esfera administrativa, ressalto que 

este só tem lugar nas hipóteses em que o pagamento é realizado pela 

seguradora em inobservância ao prazo de 30 (trinta) dias em virtude do 

previsto nos §§ 1º e 7º do art. 5º da Lei 6.194/74, in verbis "Art . 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007): §7º - 

Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não 

cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação 

pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial 

regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios 

fixados na regulamentação específica de seguro privado (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007)". No presente caso ficou comprovado que o autor 

requereu o pagamento administrativo em 30/09/2016 (Id. 7959573), mas o 

pagamento foi realizado apenas em 18/11/2016 (Id. 7959573 – pág. 32). 

Dessa forma, considerando que o pagamento administrativo do seguro 

realizado não ocorreu dentro do prazo previsto na lei, tenho que a 

correção monetária incide desde o evento danoso até a data do 

pagamento administrativo. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C 

DO CPC. 1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das 

indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela 

Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da 

omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária. 2. 

Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio 

eloquente da lei. 3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência 

de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, 

com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de 

inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF). 4. Para os fins do art. 

543-C do CPC: A incidência de atualização monetária nas indenizações 

por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei 

n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data 

do evento danoso. 5. Aplicação da tese ao caso concreto para 

estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento 

danoso. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1483620/SC, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/05/2015, DJe 02/06/2015) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 

11.482/2007 - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA 

EDIÇÃO DA MP 340/2006 - NÃO CABIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, 

em sede de controle concentrado de constitucionalidade, já reconheceu a 

constitucionalidade da Lei nº 11.482/2007, destacando que a eventual 

incidência de correção monetária sobre o valor indenizatório depende de 

iniciativa do poder competente. (VvP) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - HIPÓTESE DO ART. 5º, 

§1º E §7º, LEI 6.194/74 - PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

ENTRE A DATA DO EVENTO DANOSO E A DATA DO PAGAMENTO - 

PRAZO DE 30 DIAS NÃO CUMPRIDO. Diante do disposto no do art. 5º, §7°, 

da Lei 6.194/74, a correção monetária incide apenas quando a 

indenização do seguro DPVAT não é paga no prazo de trinta dias 

estabelecido no §1º do mesmo dispositivo legal, devendo o encargo, na 

hipótese de quitação além de tal prazo, fluir desde a data do evento 

danoso. Comprovado que o pagamento não foi feito no prazo de trinta dias 

do aviso do sinistro, incide correção monetária entre a data do evento 

danoso e a data do pagamento administrativo.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.14.247871-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 17/08/2017, publicação da súmula em 25/08/2017) 

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor e 

condeno o requerido ao pagamento da correção monetária pelo INPC a 

partir da data do evento danoso (23/11/2015 – Id. 5472296) até a data do 

pagamento administrativo (18/11/2016 – Id. 7959573 pág. 32), valor este 

que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da 

citação (06/04/2017 – Id. 6853990). Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes 

em R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), atento à natureza da causa, 

o tempo de tramitação do processo e o local da prestação de serviços 

(CPC, § 8.º, art. 85). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se e 

Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] TJRS, Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 24/10/2013.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001066-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MAGOSSO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

J.J.T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001066-19.2017.8.11.0002. AUTOR: INEZ 

MAGOSSO DE ARAUJO RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA - ME, J.J.T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

Vistos, etc. Inez Magosso de Araújo ingressou com a presente ação de 

anulação de escritura pública c/c reintegração de posse com pedido de 

liminar, e aquisição da propriedade de imóvel por acessão de construção 

em face de Empreendimentos Nossa Senhora Da Guia Ltda - Me e outros, 

todos devidamente qualificados nos autos, objetivando a anulação da 

escritura pública realizada entre as requeridas e consequentemente a 

reintegração de posse em favor da parte autora do terreno descrito na 

inicial. Na decisão de Id. 4906654 determinada a emenda da inicial, a parte 

autora manifestou nos Ids. 4960909, 4960931 e 4960935. No Id. 5575053, 

facultado nova emenda, a parte autora nada manifestou conforme 

certificado constante no Id. 6743402. Em seguida, no Id. 6766614 a 

requerente pugnou pela suspensão do feito, o qual foi deferido no Id. 

6744222. Decorrido o prazo, a parte autora foi intimada via DJE para dar 

prosseguimento ao feito (evento n° 14056900), porém nada manifestou. 

Na sequência, foi intimada pessoalmente (Ids. 12603051 e 12603100) para 

promover o andamento útil do feito, sob pena de extinção, porém 

novamente se manteve inerte, conforme certificado no Id. 13120825. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de ser extinto, 

sem resolução do seu mérito, haja vista que a inércia da parte autora está 

evidenciada nos autos, pois não deu andamento ao feito, deixando de 

promover ato de sua exclusiva incumbência, sem o qual o processo ficou 

impedido de prosseguir no seu curso normal. Posto isso, julgo extinto o 

processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 485, do Código de Processo 

Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto 

lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. 

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: 1000418-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDIR SOARES MASSAFRA (AUTOR)

MARLENE CASTAGNA MASSAFRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEMES DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GYAN CARLO DE ARRUDA OAB - MT10027/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000418-73.2016.8.11.0002. Vistos etc. 

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela de 

urgência antecipada inaudita altera pars proposta por Waldir Soares 

Massafra e Marlene Castagna Massafra em desfavor de Jorge Lemes de 

Moraes, todos devidamente qualificados nos autos. No Id. 13217615 as 

partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação. É o relatório. 

Decido. Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os 

requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos 

encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes (Id. 13217615). Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do 

art. 487, III, alínea “b” do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005547-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005547-25.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ZELIA JOSE DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Zelia José dos Santos Rodrigues 

promove a presente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, visando à condenação 

da requerida ao pagamento em seu favor da quantia de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 

DPVAT, pelo sinistro ocorrido em 10/03/2017, no qual resultou em invalidez 

permanente. Juntou documentos nos Ids. 9130290 a 9130491. Audiência 

de conciliação realizada, que restou infrutífera (Id. 9947853), sendo que 

em seguida a requerida apresentou contestação (Id. 10105723), alegando 

a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, ausência 

de comprovação de entrega da documentação, ausência de requerimento 

administrativo, ausência do laudo do IML e carência de ação. No mérito, 

alega a inexistência de provas quanto o grau de debilidade da parte 

autora, ainda, defende que em eventual condenação o valor indenizatório 

deverá ser pago de acordo com graduação da invalidez permanente. Ao 

final, pugnou pela improcedência do pedido inicial. Impugnação à 

contestação no Id. 10661114. No Id. 10705761 foi juntada a avaliação 

médica, sendo que nos Ids. 10856353 e 10924286 as partes manifestaram 

a respeito da avaliação médica realizada na parte autora. Em seguida foi 

proferida decisão saneadora, oportunidade em que as preliminares 

arguidas foram afastadas, fixados os pontos controvertidos da demanda, 

deferida a produção de prova oral e designada a audiência de instrução e 

julgamento (Id. 11763045). Audiência de instrução ocorreu conforme Id. 

1289686, não havendo testemunhas a serem ouvidas pelo juízo. É o 

necessário. Decido. Pois bem. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por 

meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor em 10/03/2017, que resultou em 

invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o Boletim de 

Ocorrência juntado nos autos não comprova a existência do sinistro, pois 

fora produzido unilateralmente, bem como afirma não ter restado 

comprovado a alegada invalidez descrita na inicial. Da análise dos autos 

verifico que a parte autora não encartou aos autos cópia do Boletim de 

Ocorrência realizado pela autoridade competente no momento do suposto 

sinistro ou fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo 

expressa referência ao sinistro com veículo. Com efeito, inexistindo 

comprovação do fato, a simples narrativa pela autora não é suficiente 

para provar o sinistro, mormente porque o Boletim de Ocorrência 

encartado aos autos no Id. 9130290 constam apenas declarações 

unilaterais realizadas pela própria autora, além de que o referido 

documento apenas foi lavrado em 09/06/2017, ou seja, após 03 (três) 

meses da ocorrência do suposto acidente de trânsito, tratando-se de 

prova elaborada de forma unilateral. Dessa forma, tenho que o Boletim de 

Ocorrência apresentado, por si só, não atesta o nexo de causalidade 

entre o alegado acidente e as lesões indicadas. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 6.194/74 - INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO 

TRIENAL - INOCORRÊNCIA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO PROVIDO. Não 

há que se falar em prescrição do direito do segurado em receber a 

indenização, vez que interpôs a ação antes de completar três anos 

contado da ciência efetiva da sua invalidez permanente. O Boletim de 

Ocorrência juntado aos autos trata de mera comunicação à autoridade 

policial, feita três anos após o acidente, não se mostrando apto a cumprir 

a determinação do art. 5º da Lei n. 6.194/74, sequer se passando por 

simples prova, pois, é ato unilateral, sem consistência.” (TJMT - Ap 

81322/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2010, Publicado no DJE 04/11/2010) 

“RECURSO DE APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE 

MOTOCICLÍSTICO - REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 2 ANOS 

APÓS O ACIDENTE - COMUNICAÇÃO UNILATERAL DO ACIDENTE À 

AUTORIDADE POLICIAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O 

ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO 

DESPROVIDO. A simples comunicação unilateral do acidente à autoridade 

policial, por boletim de ocorrência simplificado, bem como o exame de 

corpo de delito feito dois anos após o aludido acidente, sem demonstração 

do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima, 

não autorizam o pedido de indenização pelo DPVAT, por ausência de 

interesse processual”. (TJMT. Ap, 6025/2010, DES. JURACY PERSIANI, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/05/2010, Data da 

publicação no DJE 28/05/2010) Ora, a jurisprudência pátria entende que é 

desnecessária a apresentação de Boletim de Ocorrência para o pleito 

indenizatório apenas quando sua ausência é suprida por outros elementos 

de prova suficientes para a comprovação do nexo causal entre o evento e 

o dano, o que não ocorre na espécie, pois o único documento 

apresentado pela autora no Id. 9130290 não deixa claro se a suposta 

lesão sofrida por ela teve como causa o alegado acidente descrito na 

inicial. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

– DPVAT – ACIDENTE – DADOS DO TIPO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO 

SINISTRO, SE AUTOMOTOR OU NÃO – AUSÊNCIA - REGISTRO DO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA 3 MESES APÓS O ACIDENTE – COMUNICAÇÃO 

UNILATERAL DO ACIDENTE À AUTORIDADE POLICIAL - AUSÊNCIA DE 

NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS 

PELA VÍTIMA – PRONTUÁRIOS HOSPITALARES QUE NÃO INFORMAM A 

CAUSA DA LESÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 

O Boletim de Ocorrência simplificado, se não informa os dados do tipo do 

veículo envolvido no sinistro, se automotor ou não, além de ter sido 

lavrado após mais três meses do ocorrido, não faz prova do acidente. Os 

prontuários hospitalares que não informam a causa da lesão, bem como, o 

laudo pericial baseado tão-somente nos relatos do autor, não são 

documentos hábeis a comprovar o liame entre a lesão e sinistro.” (TJ/MT - 

Ap, 96644/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 08/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013) Dessa 
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forma, incumbia a autora comprovar que a sua alegada invalidez 

permanente decorria do suposto acidente de trânsito descrito na inicial, ao 

passo que incumbia a requerida demonstrar a inexistência de nexo de 

causalidade ou outro fato impeditivo do direito alegado. No objetivo de 

comprovar os fatos descritos em sua inicial foi deferida a realização de 

prova oral consistente na oitiva de testemunhas. No entanto, a parte 

autora não arrolou testemunhas para serem ouvidas em juízo, o que 

tornou prejudicada a realização da audiência de instrução. Ora, é sabido 

que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Assim, apesar de haver presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pela requerente, ela não os comprovou, 

pois de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações 

narradas na inicial apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem 

qualquer prova robusta de que a lesão permanente de seu membro inferior 

direito seja decorrente de um acidente envolvendo veículo automotor 

ocorrido em 10/03/2017. Portanto, inexistindo comprovação do fato, a 

simples narrativa pela autora não é suficiente para provar o sinistro, 

inexistindo então o nexo de causalidade entre o alegado acidente e as 

lesões indicadas. Por isso, não tendo a autora comprovado os requisitos 

do §5º, do artigo 5°, da Lei N° 6.194, de 19 de dezembro de 1974, a 

ensejar o pagamento de indenização decorrente do Seguro Obrigatório, 

cuja matéria foi, inclusive, levantada pela requerida, a improcedência do 

pedido inicial é medida que se impõe. Isto posto, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, razão pela qual resolvo o mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Transitado em julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006754-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006754-59.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 16.044,24; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RODOLFO JOSE DE 

CAMPOS CURVO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Rodolfo José de Campos Curvo 

propôs ação de cobrança de seguro DPVAT e reembolso de despesas 

médicas em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, alegando que 04/06/2017 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) e a quantia de R$ 2.544,24 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro 

reais e vinte e quatro centavos), relativo às despesas médicas em 

decorrência do acidente. A inicial foi instruída com os documentos de ids. 

9699342 a 9699624 Na decisão de Id. 9775594 foi determinado que a 

parte autora comprovasse o prévio requerimento administrativo do 

pagamento da verba securitária. No id. 9854597 a parte autora comprovou 

a realização do requerimento administrativo. A audiência de conciliação 

restou infrutífera (id. 10759439), sendo em seguida a requerida 

apresentou contestação (id. 10941169), alegando preliminarmente 

ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir, ausência do laudo do IML e carência de ação. No mérito 

aduz a imprescindibilidade de produção de prova pericial, bem como que 

os documentos apresentados não representam meio hábil para 

comprovação dos supostos gastos. Ao final, ressalta que a aplicação de 

juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária 

a partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação no Id. 

11126063. Em seguida foi juntada a avaliação médica realizada na parte 

autora no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca (Id. 

11628814), sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos Ids. 

11764063 e 11837311. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT e reembolso de despesas médicas 

proposta por Rodolfo José de Campos Curvo em desfavor de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Da falta de interesse de agir e da 

ausência de comprovação de entrega da documentação Aduz a 

seguradora requerida que a parte autora não comprovou que juntou os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

bem como que a parte autora não esgotou a via administrativa para 

pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme ids. 9854597. Nesse sentido tem sido a orientação 

jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou todos os documentos citados pela parte 

requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito as referidas 

preliminares. Da ausência de laudo do IML Quanto a preliminar de ausência 

do laudo do IML, cumpre esclarecer que se trata de documento 

desnecessário para propositura da ação, uma vez que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a produção de prova 

pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse entendimento, é a 

jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. AFASTADA. LAUDO 

CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE 

QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA 

ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da demanda é medida 

excepcional, prevalecendo sempre que possível o princípio da estabilidade 

subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo pericial pelo Instituto 

Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74 é para 

recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. Na esfera judicial 

a investigação técnica deve ser estabelecida nos moldes do art. 420 e 
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seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum indenizatório de seguro 

DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é necessária a verificação 

do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJ-MG - AC: 10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Da carência da 

ação Quanto a preliminar de ausência de carência de ação em razão da 

falta de comprovantes idôneos de despesas médias, ressalto que esta se 

confunde com o mérito, devendo com ele ser analisado. Deste modo, 

rejeito a preliminar em análise. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que não restou comprovado 

nos autos a alegada invalidez permanente, razão pela qual o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente. Dito isto, temos que, para o caso dos 

autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os seguintes 

requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou parcial e b) 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Na hipótese versada ficou comprovado à existência 

de invalidez parcial permanente da parte autora relacionada a sua 

estrutura torácica, restando afetada a sua capacidade funcional em 25%, 

conforme se observa por meio da avaliação médica de id. 11628814, bem 

como restou comprovado também o acidente sofrido, consoante os 

documentos que instruem a inicial (id. 9699342). Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora e a lesão permanente em sua estrutura 

torácica. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade da requerente pela avaliação médica realizada 

durante sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

na inicial. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções da sua estrutura torácica em 25%, a lei estabelece o 

pagamento de até 100% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre lesões de órgãos e estruturas craniofaciais, cervicais, 

torácicos. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

no Laudo Pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 

100% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada 

em 25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). No que diz respeito ao pedido de 

reembolso das despesas médicas DAMS, observo que os documentos 

juntados pelo requerente nos ids. 9699539 e 9699544 comprovam que foi 

despendido pelo tratamento um valor de R$ 2.382,47 (dois mil, trezentos e 

oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Não obstante, ressalto 

que o documento de Id. 9699361 (R$ 161,77) não é hábil para comprovar o 

pagamento de despesas médicas, conforme descrito no próprio 

documento. Portanto, existindo provas quanto à existência do acidente de 

trânsito e dos gastos referente ao tratamento médico-hospitalar, 

caracterizado está a responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do reembolso das despesas até o importe de R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais), com suporte no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 

6.194/74, em sua redação atual. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – 

DOCUMENTO VÁLIDO - REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Não 

há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas 

médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta 

devidamente demonstrado o pagamento por recibo carreado aos autos 

pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi 

emitido por quem recebeu o valor, cabendo a seguradora o dever de 

desconstituí-lo. Restando suficientemente comprovado o nexo causal 

entre o acidente e o recibo que demonstra os gastos com o tratamento 

fisioterápico necessário, correta a condenação da seguradora no 

pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).” (TJMT - Ap 

34517/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) 

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E 

PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados por meio 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. Não há 
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necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os 

dispositivos usados a fim de prequestionamento.” (TJMT - Ap 67561/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015) Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Rodolfo José de Campos Curvo em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 04/06/2017 (id. 9699565), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Ainda, condeno a requerida 

ao pagamento de R$ 2.382,47 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e 

quarenta e sete centavos) em favor da autora a título de reembolso pelos 

gastos com as despesas médicos hospitalares, por ter sofrido grave 

acidente com veículo automotor, devendo ser aplicados juros de mora à 

base de 1% a.m, desde a citação, nos termos do art. 406, do Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e a correção 

monetária deve incidir pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor– 

INPC, com o termo da contagem a partir do desembolso. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado 

em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003845-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO JUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003845-10.2018.8.11.0002 

Vistos em correição. Em que pese a manifestação expressa do 

Requerente no desinteresse na autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 09 de julho de 2018, às 16h00min 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). 

Cite-se/intimem-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de maio de 2016. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002667-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ ABECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES (RÉU)

JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002667-26.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE EVIÊNCIA 

ajuizada por Jorge Luiz Abech em desfavor de Antonio de Souza 

Rodrigues e José Carlos Ferreira de Arruda Aduz o Requerente que 

firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel 

com os Requeridos na data de 16 de dezembro de 2010, tendo por objeto 

a aquisição de terreno urbano de n.º02, Quadra 40 do loteamento 

denominado Jardim Maria Isabel com localização em Várzea Grande/MT, 

com área de 1.874.50 m²(hum mil oitocentos e setenta e quatro metros 

quadrados e cinquenta centímetros). O lote foi adquirido pelo valor de R$ 

110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo pago R$ 85.000,00 (oitenta e 

cinco mil reais) em dinheiro e, R$ 25.000,00(vinte e cinco mil) com a 

entrega de um veículo FORD ECOSPORT 1.6 L placa HBH 4305(ano 

2003/2004) RENAVAM 813493811. Alega que ficou pactuado que os 

Requeridos se comprometiam a outorgar a escritura pública de compra e 

venda do imóvel de imediato após a quitação, e as despesas com a 

transferência ficou ao encargo do Requerente. Informa que ao solicitar a 

referida escritura pública, os Requeridos apresentaram uma certidão com 

data de 16 de janeiro de 2015, a qual constava estar livre e desimpedido o 

imóvel e o que determinou a não transferência do imóvel foi a existência 

de escritura posterior em nome de terceiros, cuja ciência do Requerente 

ocorreu em 10/07/2017, portanto, evidente que houve descumprimento 

contratual por parte dos Requeridos, que não cumpriram pela entrega da 

escritura pública ao Requerente. Aponta, ainda, a existência de ação 

judicial dos Requeridos em desfavor da Imobiliária, porém, o Requerente 

não possui condições de aguardar a resolução da demanda, a qual, 

poderá até mesmo ser julgada improcedente. Pede pela concessão de 

tutela de urgência no sentido de determinar que os Requeridos efetuem o 

depósito integral do valor pago pelo Requerente, mediante depósito judicial, 

como forma de garantir Execução futura No mérito, requer a citação dos 

Requeridos, a declaração de rescisão contratual, a inversão do ônus da 

prova, a evicção, indenização por dano material, aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor e, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Juntou 

documentos. Relatado o necessário. Decido. Diante das novas alterações 

advindas com o Novo Código de Processo Civil, imperioso grafar que a 

tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. No caso dos 

autos, a tutela de urgência 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 CPC: “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.” O caso em apreço, 

consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, 

isso porque os Requeridos como prestadores de serviço são partes não 

vulneráveis na relação de consumo e tem a obrigatoriedade de cumprir 

com o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames 

da Lei Consumerista. No tocante ao pleito do Requerente, em sede de 

tutela de urgência, para o recebimento integral do valor pago pelo terreno, 

entendo que se confunde com o mérito da lide e nãos será objeto de 

análise, mormente sem sede de cognição sumária. ANTE O EXPOSTO, com 

fulcro no artigo 300, §3º, do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Concedo ao Requerente a gratuidade de justiça, nos moldes 

ditados pelos artigos 98 e 99 do CPC. No mais, diante da relação de 

consumo inconteste, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, no 

termos do art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se/intime-se os Requeridos, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecerem em audiência 

de conciliação que designo para o dia 02 de julho de 2018, às 17h00min 

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. 
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Várzea Grande/MT, 14 de maio de 2018 (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003176-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR MUNHOZ COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT0008719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003176-54.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição... Cite-se/ intime-se os Réus, via correio, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 09 de julho de 2018, às 14h30min, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015), 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Registro que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de maio de 2018 (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 284174 Nr: 3171-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLÁUDIO JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESSON ALVES DE MARTINS E 

PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos verifico, através da certidão de fls. 231, que o 

requerido Luiz Cláudio Jaques veio a óbito em 27.05.2015.

Assim, necessário se faz a determinação à habilitação do espólio ou dos 

sucessores, nos termos do artigo 43 do CPC.

Nesse sentido, disserta HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, in verbis:

 No caso de morte de qualquer dos litigantes, a substituição por seu 

espólio ou seus sucessores é necessária, salvo a hipótese de ação 

intransmissível. Haverá suspensão do processo para que se promova a 

habilitação incidente dos interessados (artigo 1.055), salvo se estiver em 

curso a audiência de instrução e julgamento, caso em que o processo 

continuará até a sentença (art. 265, §1º). (Curso de Direito Processual 

Civil, ed. Forense, 39. ed., 2003, v. 1, p. 94).

 No mesmo sentido prelecionam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY, in litteris:

 Com a morte da parte, o processo se suspende (CPC 265), para que seja 

feita a sucessão processual. A lei fala incorretamente em substituição. Em 

se tratando de ação intransmissível, o juiz deverá extinguir o processo 

sem julgamento do mérito (CPC 267 IX); caso contrário, deverá ser 

providenciada a habilitação do espólio ou sucessores (CPC 1055) (Código 

de Processo Civil Comentado, RT, 6ª ed., São Paulo, 2002, p. 344).

 Ademais, não se pode desconsiderar que sendo a representação das 

partes em juízo pressuposto processual de validade, não entendo esta 

regular, posto não ter operado a substituição da parte falecida quando da 

ocorrência do seu óbito, impõe-se a nulidade dos atos praticados desde 

sua ocorrência.

 Desse modo, para que se regularize o processo, é preciso oportunizar a 

substituição processual da parte falecida, procedendo-se a suspensão do 

processo.

Assim sendo, suspendo o curso do processo pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, a fim de regularizar a habilitação do espólio ou dos sucessores do de 

cujus, na forma das disposições processuais.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422811 Nr: 23466-15.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDAB, LENECIL CONCEIÇÃO LISBOA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:OAB/MT 20.889/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGIRINI - 

OAB:OAB-MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB-MT 7627-A

 Vistos, em correição.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. Desse modo, ausentes questões 

preliminares, DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, 

incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos a existência de má 

prestação de serviços por parte da requerida, quem deu causa à perda do 

ônibus e a existência de danos morais a ser indenizado.Defiro a produção 

de prova requerida pelas partes, consistente em prova testemunhal e 

depoimento pessoal da autora, ficando esta desde já advertida de que 

deverá comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo 

presumidos confessados os fatos alegados caso não compareça ou 

comparecendo, se recuse a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão (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 27 de junho de 2018 às 15:00h. Se ainda não o 

fizeram, as partes deverão apresentar o rol de testemunhas com prazo de 

30 (trinta) 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.Tendo em vista tratar-se de interesse de 

menor, encaminhem-se os autos ao Douto Representante do Ministério 

Publico, para manifestação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 292890 Nr: 12753-83.2012.811.0002

 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: MARCIO ANTONIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Vistos, etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença.

Assim, intime-se a parte requerente/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 
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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): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 267976 Nr: 6700-23.2011.811.0002

 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: JOSE PEREZ GOMES, TRANSPORTADORA TRANSZÉ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA AGROAVÍCOLA S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - OAB:7162/MT, MIGUEL 

JUAREZ R ZAIM - OAB:4656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA HELENA PEROBA 

BARBOSA - OAB:OAB/SP 129.566, VÍTOR ROBERTO PEROBA 

BARBOSA - OAB:OAB/SP 236.241

 Vistos, em correição. (...) .Relatado o necessário. Decido. .(...).Ademais, 

quando se interpreta a questão econômica financeira não se trata 

somente de pessoa humilde em sentido geral, pois a hipossuficiência pode 

perfeitamente estar caracterizada em uma pessoa que possui até bons 

rendimentos; porém por uma questão alheia, como por exemplo, crise 

econômica, falência ou outra dificuldade financeira, encontra-se 

impossibilitada de arcar com despesas que poderão incorrer de uma 

demanda judicial.De outra banda, o Impugnado rechaçou as alegações da 

Impugnante e reforçou que não possui condições de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo de subsistência própria e de sua família. 

Ressalta-se, novamente, que caberia a Impugnante, apresentar prova 

mais robusta da alegada capacidade financeira do Impugnado, o que não 

fez, ensejando na manutenção do benefício, como reiteradamente vem 

decidindo o E. Tribunal de Justiça deste Estado:Não comprovada, pela 

parte adversa, a possibilidade de o requerente arcar com os custos do 

processo sem prejuízo de seu sustento, merece ser mantido o deferimento 

do benefício da gratuidade. (Apelação nº 1242/2009, 6ª Câmara Cível do 

TJMT, Rel. Clarice Claudino da Silva. j. 13.05.2009, unânime, DJe 

06.07.2009).Pelo exposto, REJEITO a presente Impugnação de Assistência 

Judiciária, e mantenho a decisão que concedeu ao Impugnado os 

benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do Recurso de 

Apelação.Após, arquive-se este incidente, com as necessárias baixas e 

anotações de estilo.Sem custas e sem honorários por serem inadmissíveis 

na espécie. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503687 Nr: 15712-51.2017.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR HENRIQUE EUBANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para, em 5 (cinco) dias, apresentarem contestação, 

cópias, contrafés e mais reproduções dos atos e documentos que 

estiverem em seu poder ou concordar com o procedimento determinado, 

ficando desde já advertidas das penas do § 1º, do art. 714, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 204547 Nr: 567-67.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERACIL ELECINO DE LIMA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:MT 3.561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906, CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente o Executado para, manifestar acerca do 

cumprimento do acordo de fls.103/104.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 373089 Nr: 21623-49.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY FERNANDA HIRATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO das partes para manifestarem acerca da Avaliação Médica 

juntada às fls. 89, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440749 Nr: 7162-04.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIELA CAMILA BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGUROS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO - 

OAB:17992-0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184/A

 INTIMAÇÃO das partes para manifestarem acerca da Avaliação Médica 

juntada às fls. 165, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão 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 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000917-86.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição... Em face da petição Id n. 13070533, páginas 1 e 2, 

em que a Requerente requer a desistência da ação, homologo a 

desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência JULGO EXTINTO o processo de execução, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários, face a 

inexistência do contraditório. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com todas as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Várzea Grande/MT, 17 

de maio de 2018 (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025918/5/2018 Página 371 de 385



Processo Número: 1000793-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE FERREIRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000793-40.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civel, foi ajuizado 

por Cleide Ferreira da Silva Costa. Considerando que não subsiste 

competência de jurisdição voluntária nesta Vara, com fulcro na Resolução 

n. 11/2017/TP, 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 Comarca. 

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 17 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001384-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MASSA FALIDA DE COLONIZADORA BOI GORDO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001384-65.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 17 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003008-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA CESAR BERALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003008-52.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

POR INCAPACIDADE: AUXÍLIO-DOENÇA ou APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS proposta por IOLANDA CESAR BERALDI, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, pelos argumentos 

apostos na inicial. Considerando tratar-se de Ação Previdenciária, declaro 

este Juízo absolutamente incompetente para apreciar o procedimento e 

determino a remessa dos presentes autos para uma das Varas 

Especializadas de Fazenda Pública desta comarca. Intime-se e cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande/MT, 17 de maio de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003519-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REIJANY DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003519-50.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza 

bancária, logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a Vara Especializada de Direito Bancário desta comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 7 de maio de 2018 (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003845-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO JUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003845-10.2018.8.11.0002 

Vistos em correição. Em que pese a manifestação expressa do 

Requerente no desinteresse na autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 09 de julho de 2018, às 16h00min 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). 

Cite-se/intimem-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de maio de 2016. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002667-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ ABECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES (RÉU)

JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002667-26.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE EVIÊNCIA 

ajuizada por Jorge Luiz Abech em desfavor de Antonio de Souza 

Rodrigues e José Carlos Ferreira de Arruda Aduz o Requerente que 

firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel 

com os Requeridos na data de 16 de dezembro de 2010, tendo por objeto 

a aquisição de terreno urbano de n.º02, Quadra 40 do loteamento 

denominado Jardim Maria Isabel com localização em Várzea Grande/MT, 

com área de 1.874.50 m²(hum mil oitocentos e setenta e quatro metros 

quadrados e cinquenta centímetros). O lote foi adquirido pelo valor de R$ 

110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo pago R$ 85.000,00 (oitenta e 

cinco mil reais) em dinheiro e, R$ 25.000,00(vinte e cinco mil) com a 
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entrega de um veículo FORD ECOSPORT 1.6 L placa HBH 4305(ano 

2003/2004) RENAVAM 813493811. Alega que ficou pactuado que os 

Requeridos se comprometiam a outorgar a escritura pública de compra e 

venda do imóvel de imediato após a quitação, e as despesas com a 

transferência ficou ao encargo do Requerente. Informa que ao solicitar a 

referida escritura pública, os Requeridos apresentaram uma certidão com 

data de 16 de janeiro de 2015, a qual constava estar livre e desimpedido o 

imóvel e o que determinou a não transferência do imóvel foi a existência 

de escritura posterior em nome de terceiros, cuja ciência do Requerente 

ocorreu em 10/07/2017, portanto, evidente que houve descumprimento 

contratual por parte dos Requeridos, que não cumpriram pela entrega da 

escritura pública ao Requerente. Aponta, ainda, a existência de ação 

judicial dos Requeridos em desfavor da Imobiliária, porém, o Requerente 

não possui condições de aguardar a resolução da demanda, a qual, 

poderá até mesmo ser julgada improcedente. Pede pela concessão de 

tutela de urgência no sentido de determinar que os Requeridos efetuem o 

depósito integral do valor pago pelo Requerente, mediante depósito judicial, 

como forma de garantir Execução futura No mérito, requer a citação dos 

Requeridos, a declaração de rescisão contratual, a inversão do ônus da 

prova, a evicção, indenização por dano material, aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor e, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Juntou 

documentos. Relatado o necessário. Decido. Diante das novas alterações 

advindas com o Novo Código de Processo Civil, imperioso grafar que a 

tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. No caso dos 

autos, a tutela de urgência 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 CPC: “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.” O caso em apreço, 

consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, 

isso porque os Requeridos como prestadores de serviço são partes não 

vulneráveis na relação de consumo e tem a obrigatoriedade de cumprir 

com o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames 

da Lei Consumerista. No tocante ao pleito do Requerente, em sede de 

tutela de urgência, para o recebimento integral do valor pago pelo terreno, 

entendo que se confunde com o mérito da lide e nãos será objeto de 

análise, mormente sem sede de cognição sumária. ANTE O EXPOSTO, com 

fulcro no artigo 300, §3º, do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Concedo ao Requerente a gratuidade de justiça, nos moldes 

ditados pelos artigos 98 e 99 do CPC. No mais, diante da relação de 

consumo inconteste, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, no 

termos do art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se/intime-se os Requeridos, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecerem em audiência 

de conciliação que designo para o dia 02 de julho de 2018, às 17h00min 

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. 

Várzea Grande/MT, 14 de maio de 2018 (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003176-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR MUNHOZ COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT0008719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003176-54.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição... Cite-se/ intime-se os Réus, via correio, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 09 de julho de 2018, às 14h30min, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015), 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Registro que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de maio de 2018 (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 25376 Nr: 437-05.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGCDMEAPCL, MADS, AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE DE MOURA-Proc - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON MENEGATTI FILHO - 

OAB:MT 8.594, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:MT 12.029, JULIANO 

RODRIGUES GIMENES - OAB:, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 Certifico, que procedo a intimação da parte executada do inteiro teor da 

sentença de fls. 369 a seguir transcrita, via DJE, tendo em vista que no ato 

da publicação não constou o nome dos causídicos: "Cuida-se de 

execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela extinção da 

execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, julgo extinta a 

execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso 

I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte Executada ao 

pagamento de eventuais custas e despesas processuais remanescentes, 

bem como em honorários advocatícios, conforme consignado no 

despacho citatório. Autorizo o levantamento de eventuais penhoras 

existentes, bem como o desbloqueio de contas em favor da parte 

Executada. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Certificado o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos à contadoria para que seja atualizado o 

cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a parte Devedora, se 

for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas custas, no prazo 

de até 05 (cinco) dias. Expeçam-se as respectivas certidões e 

encaminhem-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal 

de Justiça, observada a Recomendação contida no Ofício nº 

274/2015-DCA. Após, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as 

baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 376494 Nr: 24153-26.2014.811.0002

 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): SILVIO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Pereira de 

Souza - OAB:13434/MT

 Certifico, que procedo a intimação do Executado, por seu Procurador, 

para comprovar nos autos o pagamento da diligência a fim de promover a 

intimação do Exequente, via Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330642 Nr: 26944-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - 

OAB:15058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, para transferência do valor depositado nos autos, relativo ao 

pagamento da RPV em nome Eduardo Henrique Dida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 243934 Nr: 4883-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES MARIA MIRANDA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho de fls. 207, reitero a intimação determinada, a 

seguir transcrita: “Vistos, Reitere-se a intimação da parte exequente 

determinada à fl. 201. Às providências.” “Vistos, 1 – Intime-se a parte para 

informar o número da conta do beneficiário do crédito para emissão do 

alvará. 2 – Esta medida faz-se necessária para eventual retenção de 

Imposto de Renda pelo Banco do Brasil S/A, no ato do pagamento, 

conforme informações do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(documento anexo). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89092 Nr: 10933-73.2005.811.0002

 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): AD PRESSA - ADM E EMP IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE V. GRANDE/MT - 

OAB:7258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PEDROLLO DE 

ASSIS - OAB:7685/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCELINO LUIS 

RODRIGUES NETO, para devo lução dos autos n º 

10933-73.2005.811.0002, Protocolo 89092, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MORAIS DE ARRUDA (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)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar sobre a 

contestação e os documentos que a acompanham, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 351, CPC. Após, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 415617 Nr: 19646-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE CEREAIS CANÁRIO LTDA - 

EPP., JÚLIO ABRÃO DOS SANTOS, MARIA EMILIA FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan de Souza Paiva - 

OAB:18982, MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT

 Em face de todo o exposto, conheço parcialmente da exceção, porém 

julgo improcedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade 

acerca da prescrição, ordenando o prosseguimento do feito com a 

intimação da exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

especificamente no que entender de direito para o prosseguimento da 

execução. Deixo de condenar a excipiente em honorários advocatícios por 

não ser possível a fixação de tal verba em exceção de pré-executividade 

julgada improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 1.048.043, Min 

Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido RT 810/298, 

JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)).Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002724-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CURURU COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002724-44.2018.8.11.0002. AUTOR: CURURU COMUNICACAO E 

CULTURA EIRELI - ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, CURURU 

COMUNICAÇÃO E CULTURA EIRELI, representada pelo sócio administrador 

REINALDO ALMEIDA SILVA, pessoa jurídica de direito privado, qualificada 

nos autos em epígrafe, ajuizou Ação de Cobrança em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, qualificado nos autos, aduzindo em síntese que é 

empresa consolidada no mercado de edição de revistas e outras 

publicações, constituída em 10/10/2000, conhecida regionalmente pela 

edição da Revista RDM (A Revista do Mato Grosso). Sustenta que na data 

de 12/11/2014, o Requerido, através da Secretaria de Comunicação Social 

do Estado de Mato Grosso e da Secretaria Extraordinária da Copa do 

Mundo (SECOPA), solicitou a elaboração de um informativo publicitário 

para a MERCATO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, para subcontratar 

uma empresa especializada na área de edição de publicação periódica, 

escolhendo, a ora Requerente, para editar informe publicitário, com 

circulação e distribuição de 50 (cinquenta) mil exemplares relativo à 

SECOPA, com o título “2010 – 2014 – os anos que fizeram a Copa do 

Pantanal”. Assevera que em atendimento ao pedido, foram impressos 

50.000 (cinquenta mil) exemplares e que, após o serviço prestado, fora 

emitida a devida nota fiscal no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil 

reais), para o Requerido, que por meio da Secretaria Adjunta do Tesouro 

Estadual – SATE/SEFAZ, incluiu no Sistema Integrado de Planejamento, 

Contabilidade e Finanças – FIPLAN, para que a Nota de Empenho nº 

04103.0001.14.000763-5 fosse devidamente liquidada – Liquidação nº 

04103.0001.14.002110-1. Posteriormente, para finalizar o pagamento, o 

Requerido, por meio do Secretário da SECOPA, autorizou o pagamento do 

serviço prestado, emitindo, na data de 30/12/2014, a Nota de Ordem 
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Bancária nº 04103.0001.14.004258-5, em favor da agencia de publicidade, 

no valor de R$ 940.250,00. Assenta que por erros cometidos pelo 

Requerido, através da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, houve 

o estorno dos pagamentos realizados na data de 30/12/2014, pelo Banco 

do Brasil. Alega finalmente, que a Procuradoria Geral do Estado manteve o 

posicionamento pela inviabilidade do pagamento, tendo em vista que a 

prestação de serviço não foi comprovada e pelo descumprimento de 

diversas cláusulas contratuais. Pugna pela concessão da justiça gratuita, 

por estar impossibilitada financeiramente e, que seja autorizado a serem 

depositadas fisicamente as cópias das Revistas RDM e do Informe 

Publicitário – Edição nº 253, na Secretaria da Vara de Fazenda Pública 

desta Comarca em que a inicial será distribuída. Instruiu a inicial com 

documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. Defiro o pedido de 

benefício de justiça gratuita, nos termos do artigo 4.º da Lei nº 1.060/50. 

Para concessão de medida liminar mister se faz demonstrar a presença 

dos requisitos necessários, quais sejam, o fumus boni iuris, que é a 

aparência da existência do direito pleiteado, e o periculum in mora, que 

significa o perigo da demora processual, que pode ocasionar prejuízo 

irreparável ou de difícil reparação futura. O Requerente busca a liminar 

inaudita altera pars, para que o Requerido deposite as cópias das revistas 

RDM e do Informe Publicitário – Edição nº 253, tendo em vista a 

impossibilidade dos mencionados documentos serem anexados via PJe. 

Do exame dos autos, o Estado de Mato Grosso aprovou a contratação e 

execução de serviços de veiculação da propaganda publicitária pela 

Requerente, estabelecendo assim, uma relação obrigacional. Em caso 

análogo ao debatido nestes autos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul, assim decidiu: “EMBARGOS INFRINGENTES – 

COBRANÇA – ANÚNCIO PUBLICITÁRIO – LICITAÇÃO – ESTADO E 

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA 

PELA EMPRESA DE VEICULAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Havendo 

licitação entre o Estado e a agência de publicidade, devem ser pagos os 

serviços efetivamente prestados pela empresa de veiculação”. (TJMS – EI: 

00121421420098120001 MS 0012142-14.2009.8.12.0001, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 17/03/2014, 3ª Seção Cível, 

Data de Publicidade: 21/03/2014). Levando em consideração a relação 

jurídica obrigacional, verifica-se que, muito embora os alegados serviços 

de inserção de anúncios publicitários tenham sido contratados com o 

veículo de divulgação por intermédio das chamadas agências de 

propaganda e publicidade, quem efetivamente se beneficia dos serviços e 

paga por eles é o anunciante, no caso, o Estado de Mato Grosso, o qual 

figura como sacado nas notas fiscais. Assim, ao analisar os autos, 

verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da medida 

liminar. Neste caso, os requisitos para a concessão do pedido formulado 

são a existência de plausibilidade do direito afirmado pelo Autor (fumus 

boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum 

in mora). O requisito do ‘fumus boni iuris’ encontra-se presente diante da 

circustância de o Requerente ter sido ilegalmente penalizado pelo 

Requerido, gerando grande prejuízo financeiro. Presente também, o 

‘periculum in mora’, uma vez que está arcando com os prejuízos. 

Considerando o valor expressivo do débito, bem como o fato de que 

causará ao Requerente danos de difícil reparação, cabendo ao 

magistrado, por ocasião do julgamento de mérito, decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito ao Requerente e/ou 

eventual ilegalidade praticada pelo Requerido. Diante do exposto, DEFIRO a 

liminar vindicada e, conseqüentemente, determino que o Requerido 

deposite fisicamente as cópias das revistas RDM e do Informe Publicitário 

– Edição nº 253 na Secretaria da Terceira Vara Especializada de Fazenda 

Pública desta Comarca. Cite-se na forma requerida, para querendo, 

contestar a presente ação, com as observâncias e advertências legais. 

Expeça-se o necessário. Int.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 305833 Nr: 1560-37.2013.811.0002

 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: ARGEMIRO DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 328610 Nr: 24934-82.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETI ANDRELINA DE ALMEIDA BORGES, MAISA 

NEVES SOARES COELHO, RUBENS DA SILVA FÉLIX, RITA PEREIRA DE 

SOUZA, ROSANE FRANÇA CORREA, ROSECLER SOUSA NOGUEIRA, 

TÂNIA MARIA CURVO PEREIRA, SIMONE SOUZA DA SILVA, RUTE VIANA 

DA SILVA, TÂNIA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:16.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 246637 Nr: 6751-68.2010.811.0002

 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: ELENA MATIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 legal, manifestarem-se acerca dos cálculos retro juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 321560 Nr: 17967-21.2013.811.0002

 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: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para, querendo, 

no prazo legal, manifestarem-se acerca dos cálculos retro juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 338371 Nr: 6602-33.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GONÇALINA PINTO CONCEIÇÃO, ANTONIO ETERIO 

DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para, querendo, 
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no prazo legal, manifestarem-se acerca dos cálculos retro juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 56723 Nr: 2705-80.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANDRA LÚCIA DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Mitiko Honda da Fonseca 

- OAB:7111, DRª TÂNIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5931-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 362/363.

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.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 431661 Nr: 1927-56.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intimem-se as partes para apresentarem as derradeiras alegações, no 

prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 415002 Nr: 19329-87.2015.811.0002

 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: EVARISTO ARCANJO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA C. RIBEIRO 

MISSORINO - OAB:19.317, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EVARISTO ARCANJO MARTINS, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente “ação de concessão de auxílio-doença cumulado com 

aposentadoria por invalidez e pedido de antecipação de tutela” em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também 

qualificado, objetivando o recebimento do auxílio-doença e, caso não seja 

possível sua reabilitação, a concessão da aposentadoria por invalidez.

A petição inicial veio instruída com documentos de fls. 16/22. Tendo o 

pedido de antecipação de tutela sido indeferido, fls. 26/27.

Citado, o Instituto refutou as alegações da autora, também juntando 

documentos, fls. 28/38.

Impugnação à Contestação às fls. 40/42.

Determinada a realização da perícia médica, o laudo foi apresentado às 

fls. 62/72, concluindo pelo reconhecimento da incapacidade total e 

permanente da parte requerente.

Intimadas para manifestarem acerca do laudo apresentado, a requerente 

se manifestou às fls. 74/77, e o requerido se manifestou à fl. 77, em seu 

verso.

Deferimento administrativo às fls. 96/99.

É o breve relatório.

Fundamento. DECIDO.

No mérito, analisando-se os documentos trazidos aos autos pela parte 

requerente, observo que é segurada do INSS, diante do deferimento para 

o recebimento do auxilio, bem como com a cópia do seu Cadastro Nacional 

de Informações Sociais - CNIS.

Destarte, diante do documento de identidade de fl. 18, verifica-se que a 

parte requerente tem idade de 58 anos, que atualmente encontra-se sem 

condições de prover o seu sustento, alegando estar incapacitada para 

exercer funções laborativas.

Nesse passo, a fim de esclarecer a divergência entre a conclusão da 

perícia médica realizada pelo INSS, que considerou a parte autora apta às 

suas funções laborativas e as alegações desta quanto à sua 

incapacidade, foi ordenada a realização de perícia judicial.

Resultando no laudo pericial, fls. 74/77, que foi conclusivo no sentido de 

atestar a incapacidade laboral, total e permanente da parte Requerente.

Pois bem, a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez está condicionada à verificação concomitante dos fatos 

determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 

8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual 

por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total 

inaptidão para o labor, aliado ao cumprimento do período de carência 

equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.

Em que pese o requisito referente à comprovação da incapacidade laboral, 

restou aclarado na conclusão médica da perícia judicial realizada que a 

parte autora encontra-se incapaz para o labor total e permanente, em 

decorrência de seu quadro clínico.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. TERMO A 

QUO. 1. A teor do art. 475, § 2º, do CPC, a sentença ora em análise, por 

não acarretar condenação excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

não está sujeita ao duplo grau obrigatório. 2. Os requisitos indispensáveis 

p a r a  a  c o n c e s s ã o  d o  b e n e f í c i o  p r e v i d e n c i á r i o  d e 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese 

da aposentadoria por invalidez, a incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral. 3. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado, 

conforme art. 60 da Lei 8.213/1991, a contar do décimo sexto dia do 

afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da 

data do início da incapacidade e enquanto permanecer incapacitado para o 

trabalho. 4. A aposentadoria por invalidez será concedida, nos termos do 

art. 42 da Lei 8.213/1991, ao segurado que, estando ou não em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

será paga enquanto permanecer nessa situação. 5. A perícia médica 

realizada nos presentes concluiu pela existência de incapacidade 

laborativa total e permanente da parte autora, por ser portadora de 

epilepsia do tipo 'Grande Mal'. Logo, comprovadas a qualidade de 

segurado, a carência - requisitos não impugnados - e a incapacidade 

laboral total e permanente da parte autora e, não havendo nos autos 

elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se o restabelecimento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença desde a sua cessação (DCB 

em 23/07/2006), com conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 

22/11/2006 (data da realização da perícia judicial). 6. Apelação do INSS a 

que se nega provimento. (AC 0001616-54.2006.4.01.3809 / MG, Rel. JUIZ 

FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 de 04/04/2016).

Respeitante ao outro requisito mencionado acima, qual seja, ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, a jurisprudência do STJ perfilhou entendimento que “não ocorre a 

perda da qualidade de segurado, quando a falta de recolhimento da 

contribuição previdenciária por mais de doze meses consecutivos, 

decorre de incapacidade para o trabalho” (REsp nº 310.264/SP, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, 6ª Turma, DJ 18.2.2002, pág. 530).

Como se vê, a parte autora preenche os requisitos para obtenção do 

benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a 

carência do benefício e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão 
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para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe 

garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, 

hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.

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). No caso 

dos presentes autos, houve a citação em 19/10/2015.

Por fim, verifico o deferimento do prévio requerimento administrativo pelo 

período de seis meses, de modo que o próprio requerido reconheceu a 

necessidade do requerente ao lhe conceder o benefício, nesse sentido o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 

DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO NO CURSO DA AÇÃO APÓS A 

CITAÇÃO. ART. 487, III, A, DO NCPC. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA 

ANULADA. ART. 1013, § 3º, NCPC. PARCELAS COMPREENDIDAS ENTRE 

A CITAÇÃO E A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS. 1. Conforme noticiado nos autos, o 

INSS concedeu administrativamente à parte autora o benefício vindicado 

(fl. 58). 2. A concessão administrativa do benefício previdenciário após a 

citação importa em reconhecimento tácito da procedência do pedido 

autoral, na forma do art. 487, III, A do NCPC, sendo devidas à parte autora 

as parcelas pretéritas. (AC 0051502-70.2014.4.01.9199 / BA, Rel. 

Desembargador Federal João Luiz de Souza, segunda turma, e-DJF1 de 

19/04/2016). 3. Reconhecido pela própria autarquia previdenciária o direito 

da parte à percepção do benefício, mediante a sua concessão na via 

administrativa, persiste o conflito de interesses quanto ao termo inicial e às 

parcelas acessórias. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

Recurso Extraordinário 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, 

(art. 543-B do CPC), firmou entendimento no sentido de que: a) a exigência 

do prévio requerimento administrativo para caracterizar o direito de ação 

do interessado contra o INSS quando se tratar de matéria de fato e/ou 

processo não oriundo de juizado itinerante; b) nas ações não contestadas 

no mérito, deve-se sobrestar o processo e proceder à intimação da parte 

autora para postular administrativamente em 30 dias, com prazo de 90 dias 

para a análise do INSS, prosseguindo no feito somente diante da inércia do 

INSS por prazo superior a esse ou se indeferir o pedido administrativo; c) 

tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a 

data de início da ação como data de entrada do requerimento, para todos 

os efeitos legais. 5. A concessão administrativa do benefício 

previdenciário após a citação importa em reconhecimento tácito da 

procedência do pedido da autora, na forma do art. 487, III, A, do NCPC, 

sendo devidas à parte autora as parcelas pretéritas. (AC 

0051502-70.2014.4.01.9199 / BA, Rel. Desembargador Federal João Luiz 

de Sousa, Segunda Turma, e-DJF1 de 19/04/2016). 6. Em observância aos 

princípios da celeridade e da economia processual e com amparo no 

disposto pelo § 3º, do art. 1013, do novo Código de Processo Civil, devido 

o benefício assistencial, a contar da citação até a data da concessão 

administrativa. 7. Devida à condenação do INSS nos ônus de 

sucumbência, por ter sido ele quem deu causa à propositura da demanda. 

Honorários de advogado devidos na ordem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, 8. Atrasados: correção monetária e os juros 

moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. Custas: isento. 9. Apelação parcialmente 

provida, nos termos dos itens 5 a 8. (TRF-1 - AC: 00263707920124019199 

0026370- 79.2012.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), Data de Julgamento: 17/05/2017, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 25/05/2017 e-DJF1).

Assim, o laudo médico pericial realizado neste juízo, bem como o posterior 

deferimento do benefício para o requerente na via administrativa pelo 

período de seis meses corroboraram a situação alegada na petição inicial, 

razão pela qual, resultou comprovado o direito do benefício em favor do 

autor.

Nesse diapasão, o pagamento deverá ser feito referente às parcelas 

vencidas desde a data da citação, com a devida exclusão dos valores que 

já foram pagos pela autarquia requerida.

Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

CONCEDENDO o auxílio-doença com posterior conversão para 

aposentadoria por invalidez ao Sr. EVARISTO ARCANJO MARTINS, por 

restar configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício de função 

laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações 

previdenciárias vencidas desde 19/10/2015.

Concedo ainda, com fundamento do art. 300 do CPC, a tutela de urgência, 

pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

imediato cumprimento, implantando-se a aposentadoria por invalidez da 

parte autora, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento da ordem judicial.

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, posto que se trata 

de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC).

Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, que disciplina a 

inserção de tópico/síntese nas sentenças que versem sobre benefício 

previdenciário, faço constar o seguinte: 1. Nome da Parte Beneficiária: 

EVARISTO ARCANJO MARTINS; Filiação: José Evangelista Caetano e Rute 

das Dores Caetano; 3. Benefício Concedido: Auxílio-doença convertido em 

Aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: auxílio 19/10/2015 

(Data da citação) até 24/10/2016 e aposentadoria por invalidez a partir de 

25/10/2016 (apresentação do laudo pericial); 5. Renda mensal inicial: valor 

integral; 6. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da 

intimação da tutela antecipatória.

Transitada em julgado a decisão, a parte autora para, no prazo de 10 dias, 

executar a sentença nos termos previstos no art. 535 do Código de 

Processo Civil.

Custas “ex lege”.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 380089 Nr: 26770-56.2014.811.0002

 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: LABORSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:13.158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS opôs Embargos de 

Declaração, sob o argumento de omissão, ante a ausência de intimação.

É o breve relato.

DECIDO.

Conheço do recurso, eis que tempestivo.

Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão, pois o que pretende o 

embargante, verdadeiramente, é rediscutir o mérito do cumprimento de 

sentença, o qual foi devidamente apreciado e decidido, pretensão essa 

incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme 

entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS 

INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA 

JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se improcedentes os embargos de 

declaração em que as questões levantadas traduzem mero inconformismo 

com o teor da decisão embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir 

matérias já abordadas e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, 

omissão, obscuridade, erro material capaz de ser sanada nesta via 

recursal. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 
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do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 

14605/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).

 A alegação de ausência de intimação não merece prosperar, tendo em 

vista que o cálculo homologado foi o de fl. 114, com a devida intimação da 

parte requerida, que impugnou o cálculo às fls. 124/130.

Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da 

interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 402802 Nr: 12826-50.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BENEDITA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO SAÚDE - INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JOSE AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o noticiado de f. 80/80 vº, que a Sra. Francisca Benedita Pereira, 

faleceu em 09/08/2015, intime-se o atual patrono da causa, para juntar aos 

autos procuração dos herdeiros e a devida habilitação de herdeiros, nos 

autos, nos termos do art. 687 do NCPC, para o devido prosseguimento no 

feito.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262265 Nr: 926-12.2011.811.0002

 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: IZAURA FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, Suyan Magalhães 

de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Conheço dos embargos de fls. 103/105, na forma do art. 1.022, III, do 

Código de Processo Civil, e acolho-os, visto que, realmente houve erro 

material quanto ao índice de correção monetária.

Declaro, pois, que a parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:

"A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar 

de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a 

partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 

1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, 

quando deverão ser empregados os índices de caderneta de poupança.”

 No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 29315 Nr: 7096-83.2000.811.0002

 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: ESPÓLIO DE JOSÉ VILLANOVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLÁUDIA DE SOUZA FEITOSA, BENTA 

AMORIM SOUZA, MARCOS ANTONIO COSTA, EUNILDES DE AMORIM 

SOUZA, ILZA DA SILVA COSTA, MARIA CONCEIÇÃO LIMA, LUÍS CARLOS 

DE AMORIM, VINICIUS WELITON DE SOUZA, ELZA ALVES FEITOSA 

VIEIRA, ABCELY LUIS DA SILVA, APARECIDA PEREIRA DE ARAÚJO, 

SILVANA PEREIRA ARAUJO, ODETE FERMIANA DE CAMPOS, MARIA DE 

FÁTIMA CARNEIRO MORAES, JOELSON GONÇALVES, JAIRO BERNARDO 

RAMOS, MOISÉS PEREIRA, MARCELO EDUARDO, CELIO R. MORAIS, 

JOSELINO DE AMORIM, SANDRA REGIANE DO NASCIMENTO, ENOQUE 

ALVES FEITOSA, MARIA DO CARMO DE SOUZA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474-M, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:MT/5959, SALADINO ESGAIB - OAB:2657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PLINIO BARROS 

ARAUJO - OAB:2459/MT, JOSÉ BENTO - OAB:7378, LEONEL SILVERIO - 

OAB:3611

 Vistos,

Manifeste-se o autor acerca da petição de fls. 653/655, no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 246698 Nr: 6743-91.2010.811.0002

 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: MANOEL MARINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MANOEL MARINO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente “ação de conversão de auxílio doença em aposentadoria rural 

por invalidez c/ pedido de liminar” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o benefício 

auxílio-doença, bem como, caso não seja possível a reabilitação da autora, 

requereu sua aposentadoria por invalidez.

 A petição inicial veio instruída com documentos, fls. 17/34, tendo o pedido 

de antecipação de tutela sido indeferido, fls. 35/36.

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. 39/47.

Impugnação à contestação às fls. 49/51.

Determinada a realização de perícia médica judicial, o laudo pericial foi 

apresentado às fls. 84/91, concluindo-se pelo reconhecimento da 

incapacidade laboral, parcial e permanente, para a atual atividade 

exercida.

Intimadas as partes para informarem quanto ao laudo pericial, apenas o 

autor manifestou-se às fls. 95/97, manifestando-se pela concessão da 

aposentadoria por invalidez.

Juntada do prévio requerimento administrativo às fls. 107/108.

Contestação de mérito às fls. 111/117.

Impugnação à contestação às fls. 120/123.

Por fim, foi realizada audiência concentrada de instrução e julgamento, 

pelo sistema audiovisual.

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.

 Quanto ao mérito, passo a analisar primeiramente a comprovação da 

atividade rural da parte autora, para posteriormente analisar o pedido do 

benefício de auxílio-doença cumulado com a aposentadoria por invalidez, 

tendo em vista que para receber o benefício é necessária a comprovação 

da qualidade de segurado, que nesse caso se dará pela atividade rural.

Pois bem, conforme exposto na inicial trazida aos autos e 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:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. IDADE E 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADAS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural 
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mediante início de prova material devidamente corroborada pela prova 

testemunhal produzida em Juízo e a implementação do requisito etário 

exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. Na hipótese, a parte-autora completou 55 anos de idade em 

2007 (nascimento em 19.12.1952), exigindo-se, portanto, prazo de 

carência de 156 meses (1994 a 2007). O início razoável de prova material 

restou comprovado ante a apresentação da certidão de casamento de 

seus genitores, realizado em 05.01.1949 (fls. 13), na qual consta a 

profissão de seu pai como lavrador; contrato de comodato com início de 

vigência em 01.02.1990 e término em 31.12.2002 (fls.14) e comprovante 

de residência (conta de energia) em propriedade rural (fls.26). 3. 

Produzida prova testemunhal de forma harmônica e consistente (fl.49), 

apta a corroborar o início de prova material colacionado aos autos. A(s) 

testemunha(s) afirmou(aram), de forma segura, que a parte-autora nunca 

se casou e que sempre morou em fazenda, desempenhando labor rural no 

período de carência exigido. 4. O termo inicial deve ser fixado a partir do 

requerimento administrativo, e, na sua ausência, a partir da citação, 

conforme definição a respeito do tema em decisão proferida pelo e.STJ, 

em sede de recurso representativo de controvérsia, nos termos do art. 

543-C, do CPC (REsp 1369165/SP), respeitados os limites do pedido inicial 

e da pretensão recursal, sob pena de violação ao princípio da non 

reformatio in pejus. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 

10% das prestações vencidas até a prolação da sentença de procedência 

ou do acórdão que reforma o comando de improcedência da pretensão 

vestibular. 6. Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. 7. Assegurada a antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional, nos termos do art. 273, do CPC. 8. Apelação da 

autora provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido. 

(AC 0029246-36.2014.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.917 de 16/07/2015).

Compulsando os autos, extrai-se o início razoável de prova suficiente da 

atividade rurícola da parte autora através dos documentos juntados com a 

inicial de fls. 19/34 (certidões de nascimento do requerente e de seu filho, 

em zona rural, relatório de visita domiciliar pelo sindicato dos trabalhadores 

rurais de Nossa Senhora do Livramento), a qual fora complementada pela 

realização de audiência de instrução e julgamento.

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.

Resultando, portanto, comprovada a atividade rural da parte autora.

Destarte, diante do documento de identidade de fls. 78, verifica-se que o 

requerente tem idade de 36 anos, que atualmente encontra-se sem 

condições de prover o seu sustento, alegando estar incapacitado para 

exercer funções laborativas.

Nesse passo, a fim de esclarecer a divergência entre o indeferimento 

administrativo do INSS e as alegações desta quanto à sua incapacidade, 

foi ordenada a realização de perícia médica judicial.

Resultando no laudo pericial, fls. 84/91, que foi conclusivo no sentido de 

atestar a incapacidade laboral, parcial e permanente do Requerente.

A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por 

invalidez está condicionada à verificação concomitante dos fatos 

determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 

8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual 

por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total 

inaptidão para o labor, aliado ao cumprimento do período de carência 

equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.

Mostrou-se aclarado na conclusão médica da perícia judicial realizada que 

a parte autora encontra-se incapaz para o labor parcial e permanente, 

para a atual atividade exercida (rural), em decorrência de seu quadro 

clínico. Bem como, restou comprovada a comprovação da atividade rural.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PERICIAL. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA 

ADVOCATÍCIA. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade 

total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de 

garantir a subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de 

reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título 

de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 2. O 

auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o período de 

carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 3. O 

laudo pericial constante dos autos concluiu que a moléstia diagnosticada é 

permanente, reconhecendo a incapacidade total da parte autora, sem 

possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade laboral. 4. 

Comprovada a incapacidade permanente da parte autora para o exercício 

de sua atividade habitual, bem como demonstrados a qualidade de 

segurado e o cumprimento da carência, deve ser concedida a 

aposentadoria por invalidez. 4. A correção monetária deve ser feita com 

base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o 

INPC após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009. 5. Juros de mora 

fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com 

essa taxa até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de 

quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são 

os juros aplicados nas cadernetas de poupança. 6. Honorários arbitrados 

em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando-se a regra da Súmula 111 do STJ. 7. Apelação da parte 

autora parcialmente provida. (AC 0000131-33.2015.4.01.9199 / MT, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 30/03/2016).

Como se vê, a parte autora preenche os requisitos para obtenção do 

benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a 

carência do benefício e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão 

para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe 

garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, 

hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.

Destaca-se oportunamente que, 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). No caso dos presentes autos, houve a 

citação em 30/7/2010.

Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

CONCEDENDO o auxílio-doença com posterior conversão para 

aposentadoria por invalidez ao Sr. MANOEL MARINO DA SILVA, por restar 

configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício de função 

laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações 

previdenciárias vencidas desde 30/7/2010.

 Concedo ainda, com fundamento do art. 300 do CPC, a tutela de urgência, 

pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

imediato cumprimento, implantando-se a aposentadoria por invalidez da 

parte autora, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento da ordem judicial.

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, posto que se trata 

de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC).

Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, que disciplina a 

inserção de tópico/síntese nas sentenças que versem sobre benefício 

previdenciário, faço constar o seguinte: 1. Nome da Parte Beneficiária: 

MANOEL MARINO DA SILA; Filiação: João Evangelhista da Silva e Delmira 

Ferreira da Silva; 3. Benefício Concedido: Auxílio-doença convertido em 

Aposentadoria por invalidez rural; 4. Data inicial do Benefício: 

auxílio-doença 30/7/2010 (Data da citação) até 18/4/2016 e aposentadoria 

por invalidez a partir de 19/4/2016 (apresentação do laudo pericial); 5. 

Renda mensal inicial: um salário mínimo; 6. Prazo para a autarquia cumprir 
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a sentença: 30 dias da intimação.

Transitada em julgado a decisão, a parte autora para, no prazo de 10 dias, 

executar a sentença nos termos previstos no art. 535 do Código de 

Processo Civil.

Custas “ex lege”.

P. R. I.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 532103 Nr: 5496-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Gabriel Santos Pereira Filiação: Aflan Dias Rosa de 

Carvalho e Maria Francisca da Conceição, data de nascimento: 

12/03/1993, brasileiro(a), natural de Altamara-PA, solteiro(a), catador de 

latinha, Endereço: Casa de Recuperação, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 

05-07.Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Gabriel Santos Pereira como incurso nas sanções do art. 155, 

§4º, incisos I e II, do Código Penal. Por esta razão, requer seja recebida e 

autuada a presente denúncia, seja o denunciado citado para que 

apresente sua defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo 

o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com 

oitiva das testemunhas abaixo arroladas e interrogatório, até final 

sentença condenatória com a determinação, e for o caso, do valor mínimo 

devido à vítima a título de indenização por eventuais prejuízos 

experimentados. Caso o denunciado não seja encontrado para ser citado 

no endereço declinado nos autos, requer seja expedido ofício à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de 

constatar acerca de eventual prisão od mesmo e, em não havendo 

sucesso, a aplicação do disposto no artigo 361 do Código de Processo 

Penal.

Decisão/Despacho:I – RECEBO A DENÚNCIA. II - Notifique-se o 

representante do Ministério Público.

III - Comunique-se ao Distribuidor bem como ao Instituto de Identificação e 

averbe via certidão o que constar na distribuição.IV - Em face da 

determinação contida no artigo 1.376, §1°, da CNGC/16, bem como o fato 

de que o Réu se encontra em lugar incerto e não sabido, oficie-se à 

Superintendência do Sistema Prisional requisitando informação acerca de 

estar o acusado preso em alguma das unidades prisionais do Estado. V – 

Se a resposta for negativa, citem-no por edital. (...)

VI – O Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de 

Execução Penal elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça disciplina 

que:

 “Ao Ministério Público, investido da titularidade da ação penal, incumbe a 

adoção de medidas necessárias ao encargo probatório. A apresentação 

das certidões de antecedentes criminais do acusado é encargo que não 

pode ser transferido ao Judiciário. As certidões positivas constituem 

matéria probatória passível do reconhecimento de maus antecedentes e 

reincidência, e como tal, assim como as demais provas documentais e 

periciais, encerram encargo probatório do Órgão ministerial.”

Pelo exposto, indefiro os demais pedidos efetuados pelo Ministério Público 

constantes na petição que acompanha a Denúncia em face o que dispõe o 

art. 129, VIII da CF, e artigo 1.373, inciso II, da CNGC/2016, bem como o 

Plano de Gestão elaborado pelo CNJ.

VII – Cumpra-se conforme determinado no item 7.5.1, IV, da CNGC, 

alterada pelo Provimento 19/2012 - CGJ

VIII – O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de 

GABRIEL SANTOS PEREIRA, visando garantir a aplicação da lei penal e o 

bom andamento da instrução, tendo em vista que ele está foragido, bem 

como para garantir a ordem pública, haja vista seus maus antecedentes.

X – A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, trata-se de prisão 

cautelar como medida extrema.

 Admite-se a prisão preventiva quando o caso atenda os requisitos 

previstos no artigo 313 do CPP (com as alterações da Lei 12.403/11), 

devendo-se observar a pena cominada ao delito, a eventual reincidência 

em crime doloso e, ainda, o descumprimento de medida cautelar 

anteriormente aplicada.

Além disso, a medida cautelar de coação demanda a presença 

concomitante da materialidade inequívoca do delito e de indícios 

suficientes de autoria (fumus comissi delict).

Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos 

uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312 do CPP, quais 

sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da 

instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in 

libertatis).

 No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que a 

pena cominada ao delito, em tese praticado, supera 04 (quatro) anos de 

reclusão.

A materialidade do delito está provada e há indícios de autoria bastante a 

justificar a decretação da prisão preventiva.

 Entendo que a prisão preventiva do Réu faz-se necessária, pois sua fuga 

poderá atrapalhar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ademais, 

consultando o sistema Apolo, verifico que o Representado possui maus 

antecedentes. Assim, entendo que a decretação da prisão, se justifica 

para que se garanta a ordem pública, como meio de acautelar o meio 

social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de 

novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta 

possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso, em face 

de seus antecedentes, bem como de todas as informações trazidas aos 

autos.

Os tribunais pátrios em reiterados julgados entendem ser correta a 

decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal se o 

agente é considerado foragido por estar em local incerto e não sabido, 

como é o caso dos autos; sendo irrelevantes seus bons predicados 

sociais. Afinal, de nada valeria acionar todo o aparato judicial se, ao final, 

a ação resultasse ineficaz. Ademais, “a evasão do réu, por si só, justifica 

a preventiva decretada a bem da instrução e aplicação da lei penal” ( STJ 

– RT 664/336). A propósito:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO QUE 

CONVERTEU PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA – SUPOSTA 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE MISTER - IMPROCEDÊNCIA DA 

ALEGAÇÃO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE 

AUTORIA - DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO 

DISTRITO DE CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM 

DENEGADA. Presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, 

não há falar-se em constrangimento ilegal [indícios suficientes de 

materialidade e autoria delitivas + garantia da ordem pública + aplicação da 

lei penal + conveniência da instrução criminal]. A simples fuga do acusado 

do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, basta ao 

decreto de prisão preventiva [Precedentes do STJ].” (TJMT, HC nº 

7520/2011, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel. DES. ALBERTO FERREIRA 

DE SOUZA, j. 23-3-2011)

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE 

SALVO-CONDUTO - INADMISSIBILIDADE - LESÃO CORPORAL GRAVE, 

SUPOSTAMENTE COMETIDA EM 2001 - DIFICULDADES PARA CITAÇÃO 

DO RÉU NOS ENDEREÇOS DECLINADOS POR ELE NO FEITO

CRIMINAL - CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO-COMPARECIMENTO À 

AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 

PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. Presente um dos requisitos do 

art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da prisão preventiva, 

não há falar-se em expedição de salvo-conduto, principalmente quando já 
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foram esgotados todos os meios legais de citação e o paciente permanece 

em local incerto e não sabido”. (TJMT - HC 57867/2009 - DES.LUIZ 

FERREIRA DA SILVA - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - Data do 

Julgamento 29/06/2009)

XI - Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, 

com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO 

PREVENTIVA de GABRIEL SANTOS PEREIRA, já qualificado nos autos.

XII - Expeça-se Mandado de Prisão Preventiva, encaminhando-o às 

autoridades competentes.

XIII - Providencie-se o registro da prisão preventiva do acusado no banco 

de dados do CNJ (CPP, art. 289-A, § 2º).

XIV - Encaminhe-se cópia integral à Defensoria Pública (Art. 306, § 1º do 

CPP).

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 289926 Nr: 9476-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME APARECIDO DA SILVA, MARIA 

FERNANDA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:OAB/MT 3.923, MÁRCIO SALES DE FREITAS - OAB:OAB/MT 7.888

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu GUILHERME 

APARECIDO DA SILVA, DR. MARCIO SALES DE FREITAS, OAB/MT 

7888/O, via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 

(CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 387665 Nr: 3830-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANYELL DOUGLAS CESTARY AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECY LUIS DA SILVA - 

OAB:14228

 DECISÃO

I – Designo para o dia 29/06/2018, às 14:10 horas, a audiência de 

justificação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 506558 Nr: 17198-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLI REGINA RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA BARBOSA 

BELFORT MEDEIROS - OAB:23873-O

 DECISÃO

I – Verifico que a petição de fls. 160/167, conquanto indique a advogada 

que a redigiu, não veio aos autos assinada por ela.

 II – Pelo exposto, intimem-na para que compareça em cartório e assine-a.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 323612 Nr: 20005-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTELEMAR VENTURA ALMEIDA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA

 Réu: WALTELEMAR VENTURA ALMEIDA DANTAS

Aberta a audiência, constatada a presença da Vítima FILOMENA NELI 

KELM, do Réu e seu Advogado, da testemunha TACIANE VENTURA DA 

SILVA, da estagiária ouvinte THAINAN DELAVI STROPA, bem como do 

Ministério Público. Cientificadas as partes sobre a utilização de registro 

fonográfico digital para a tomada de prova oral, nos termos da Lei 

11.419/2006 e Provimento n° 035/2007-Gab-CGJ, bem como artigo 405, 

§1° do CPP com redação dada pela Lei n° 11.719/2008, bem como foram 

advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros 

de áudio a pessoas estranhas ao processo. Ouvida a Vítima na ausência 

do Réu na forma do Artigo (CPP, art. 217), a testemunha TACIANE 

VENTURA DA SILVA, e interrogado o Réu, cujas declarações foram 

gravadas em áudio/vídeo (DVD anexo). 1) O Ministério Público em suas 

Alegações Finais Orais, gravadas na mídia em anexo, postulou, em 

síntese, pela condenação do Réu nos termos da Denúncia sendo 

observada a agravante do art. 61, II, “f” do CP. 2) A Defesa do Réu 

requereu prazo para apresentar Memoriais escritos. 3) O Réu informou 

seu endereço, rua 17 quadra 04 lote 01, bairro parque Sabiá, Várzea 

Grande/MT. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I - 

Não havendo mais diligências requeridas e não remanescendo 

testemunhas a serem inquiridas (CPP, art. 403), tendo o Ministério Público 

apresentado Alegações Orais, à Defesa pelo prazo de 05 (cinco) dias 

para apresentação das Alegações Finais (CPP, 403, § 3º), após, 

venham-me os autos conclusos para sentença. Saem os abaixo 

assinados devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Karina Cristina 

Teixeira Ormond, estagiária Gabinete, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA

 Réu: WALTELEMAR VENTURA ALMEIDA DANTAS

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 425487 Nr: 24873-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAN DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLITA ROSA CRUZ DE 

ALMEIDA - OAB:21606/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 508746 Nr: 18372-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT WILLIAN MACIEL, WILLIAN HENRIQUE 

ALCANTARA DA SILVA, ALEXANDRE MATIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 DR. ROBSON DA SILVA OAB/MT 17056 - para apresentar alegações 

finais

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 532327 Nr: 5599-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER RAMOS DA SILVA - 

OAB:23.304/O

 INTIMAÇÃO para o advogado KLEBER RAMOS DA SILVA, OAB/MT 

23304/O, apresentar resposta à acusação com relação ao acusado 

WILLIAN DA SILVA CONCEIÇÃO, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 513313 Nr: 20727-98.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTINE MARIA SILVA 

CARVALHO FERREIRA - OAB:23816/O, SAMUEL RICHARD DECKER 

NETO - OAB:MT 4.965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 513313

VISTOS ETC

Considerando a morte do agressor Paulo Cunha de Araujo, conforme 

certidão de óbito juntado nos autos Código 526572 – em apenso, 

corroborando com a parecer ministerial de fls. 53, julgo extinta a medida 

protetiva, e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IX, do CPC.

 Determino a juntada de cópia da certidão de óbito do agressor juntada nos 

autos Código 526572, em apenso, para estes autos.

 P.R.I.C.

Várzea Grande, 25 de abril de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 463822 Nr: 18352-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLIDENILSON FERREIRA HOLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18103/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA, 

apresentar alegações finais com relação ao acusado KLIDENILSON 

FERREIRA HOLANDA, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 488371 Nr: 7160-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RODRIGUES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14247

 Assim, designo para o dia 07 de junho de 2018, às 14h:30min, a audiência 

de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e interrogatório do 

réu. No tocante ao pedido de restituição formulado à folha 54, passo a 

analisar. Intimem-se as testemunhas arroladas à folha 06. Requisitem-se 

os Policiais Militares. Intimem-se o réu e seu advogado constituído. Ciência 

ao MP e à Defensoria Pública. Cumpra-se. Várzea Grande, 30 de agosto 

de 2017. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396124 Nr: 9267-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO CATARINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DONATO CATARINO DE CAMPOS, Cpf: 

11114444120, Rg: 650.156, Filiação: Gonçalo Maciel de Campos e Alice 

Lacirde de Campos, data de nascimento: 17/02/1947, brasileiro(a), natural 

de Várzea Grande-MT, separado(a) judicialmente, agente policial civil / 

aposentado, Telefone 3686-8265. 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: Pelo exposto e por tudo mais que dos autos conta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia e CONDENO, nas penas do art. 147, caput, c/c 

art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, em combinação com os arts. 5º e 7º 

da Lei nº. 11.340/06 DONATO CATARINO DE CAMPOS, brasileiro, filho de 

Gonçalo Manoel de Campos e Alice Lacirde de Campos, nascido aos 

17/02/47, natural de Poconé/MT.Passarei à dosimetria da pena: Não 

existem nos autos circunstâncias que justifiquem a aplicação da 

pena-base acima do mínimo legal. Assim, fixo a pena-base em 01 (um) 

mês de detenção (CP, art. 147).Considerando que a vítima é companheira 

do Réu, em razão da determinação contida no art. 61, II, alínea f, 

agravo-lhe a pena em 30 (trinta) dias, resultando em 02 (dois) meses de 

detenção.Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, 

torno-a definitiva devendo ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 

2º, c).1. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol 

dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente 

sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação do dano, em face da ausência de elementos precisos acerca 

do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo 

cível.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 22 de agosto de 

2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz 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, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 13 de março de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005174-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE STELLATO RODRIGUES (RÉU)

PEDRO H STELLATO RODRIGUES EIRELI - ME (RÉU)

 

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 pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link: emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

Após, preencha corretamente o endereço com o respectivo Bairro, e 

emite-se a guia com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. NELSON 

DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1005780-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NARCILENE HOLANDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005780-22.2017.8.11.0002 AUTOR: FRANCISCA NARCILENE 

HOLANDA DA SILVA RÉU: BANCO PAN 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 de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira, mediante a juntada do holerite, 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292215 Nr: 11998-59.2012.811.0002

 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: MARCIA APARECIDA DOS SANTOS FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRED. FINAN. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:MT/12090-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIN RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) JULIANA DE MATOS ARAUJO nos 

termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os presentes 

autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de Busca e 

Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 412650 Nr: 18136-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA REGINA JOVINIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague novamente a diligência 

do Oficial de Justiça no Bairro Novo Terceiro em Cuiabá, na conta única 

eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado no www.tjmt.jus.br, linck 

emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290311 Nr: 9917-40.2012.811.0002

 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: BANCO BRADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CIGARRINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague novamente a diligência 

do Oficial de Justiça no Bairro Vitória Regia em Várzea Grande, na conta 

única eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado no www.tjmt.jus.br, 

linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424455 Nr: 24323-61.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, no prazo de 05 dias, para que dê o 

regular prosseguimento ao feito, sob pena, de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447899 Nr: 10861-03.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 93088 Nr: 2511-75.2006.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAV CONSTRUÇÕES DE TRANSPORTES LTDA 

EPP, ATAIDE ELIAS DE OLIVEIRA, MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO CAREAGA - OAB: 

OAB/MT4319, Sidiney Bertucci - OAB:PR nº 17.851, SIDNEY BERTUCCI 

- OAB:17851/MT

 Certifico que revendo os autos, NÃO CONSTA na petição de fls. 257 

algum pedido(requerimento), assim intimo a parte autora, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito sob pena de 

extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

Nada mais. _______Paulo Pedro F. dos Santos - Técnico Judiciário.
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