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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 016/2018 - DF

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, EDLEUZA 

ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no artigo 52 da Lei nº 4.964 de 26 de dezembro de 1985 

(COJE) e artigo 22 da Lei 6.940/1997 c/c artigo 54, § 1º, do Provimento nº 

005/2008-CM;

 RESOLVE:

 Art. 1º. Instaurar SINDICÂNCIA DISCIPLINAR em desfavor da servidora 

SHEYLA MANGANARO DE OLIVEIRA, Gestora Judicial – matrícula 2146 e 

dos prestadores de serviço EDIVANIA COELHO DE MELO, estagiária – 

matrícula 34475 e MESSIAS ARAÚJO DA SILVA ROMAN, estagiário, 

matrícula 34449 a fim de apurar a prática de infração disciplinar e eventual 

prejuízo pelo vazamento de informações do Processo de Código nº 

5025787 da 12ª Vara Criminal de Cuiabá tramitado sob sigilo, 

assegurando-lhes o direito ao contraditório e a ampla defesa, conforme 

artigos 12 do Provimento n.º 005/2008/CM e 170 da Lei Complementar 

Estadual nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração 

Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais).

Art. 2º. DESIGNAR os servidores GIORDANO BRUNO PAURO F. DE 

OLIVEIRA, Analista Judiciário, matrícula 23512, DEMETILDE BENEDITA DE 

ASSIS, Auxiliar Judiciário, matrícula 5196 e VERÔNICA CARVALHO 

MARCÍLIO, Técnico Judiciário, matrícula 3956, para, sob a presidência do 

primeiro, constituírem a COMISSÃO de Sindicância Disciplinar destinada a 

apurar os fatos narrados no Processo autuado sob nº 

9014-72.2018.811.0041 – Código 1302201 em face da infringência, em 

tese, aos deveres previstos no artigo 143, I, III, IV, VI, e VIII, da Lei 

Complementar Estadual nº. 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas 

Estaduais, devendo a Comissão ora composta, iniciar o trabalho dentro do 

prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação e concluir o processo no 

prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável se necessário por igual período, sem 

prejuízo de demais infrações conexas que emergirem no decorrer da 

instrução.

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

 Publique-se.

 Cuiabá, 18 de maio de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1286721 Nr: 3828-68.2018.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JLAL, ÉMDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.649-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3828-68.2018.811.0041 – Código 1286721

Vistos, etc.

Trata-se de pedido para registro de traslado estrangeiro de representado 

por Erika Maria da Costa Abdala.

Da análise dos documentos verifica-se que o registro não foi efetivado em 

Cartório por ausência da apresentação dos documentos necessários.

Desse modo, não obstante a alegação de não estarem na posse dos 

documentos da genitora do menor, tal fato não impossibilita de obtê-los, 

mormente quando se tem cópias acostadas.

Assim, INTIME-SE a requerente para trazer aos autos no prazo de 30 

(trinta) dias:

- Cópia legível ou extrato de comprovante de inscrição no CPF do pai 

(fornecido no sítio da Receita Federal do Brasil);

- Cópia legível do RG do pai;

- Certidão de nascimento atualizada do pai (no RG consta onde foi 

efetivado o registro de nascimento);

 - Certidão de nascimento atualizada da mãe (no RG consta onde foi 

efetivado o registro de nascimento devendo a requerente solicitar ao 

cartório indicado, cujo documento pode ser requerido via internet ou 

telefone);

- Comprovante de residência da representante legal.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Publique-se.

 Cuiabá, 04 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1263088 Nr: 25459-05.2017.811.0041

 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: MARÍLIA FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULINO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 25459-5/2017 – CÓDIGO 1263088

REQUERENTE (S): MARÍLIA FERNANDES DE ALMEIDA

 Vistos, etc.

Trata-se de um Pedido de Registro Tardio de Óbito proposto por MARÍLIA 

FERNANDES DE ALMEIDA a fim de solicitar o documento em nome do seu 

falecido genitor, Sr. Paulino Fernandes, tendo em vista que os familiares 

deixaram transcorrer o prazo legal sem providenciar o devido registro.

Parecer Ministerial às fls. 23/24 e 41.

É o relatório. DECIDO.

Com efeito, observo que a requerente busca promover o registro tardio do 

óbito de seu genitor em razão da negligência dos familiares que não 

providenciaram a lavratura do documento em tempo hábil.

Verifico que nos autos constam elementos de convicção suficientes para 

que seja viabilizado o assentamento tardio. Outrossim, havendo indicação 

do falecimento em atestado médico (Declaração de Óbito às fls. 07), deve 

ser viabilizada a efetivação da norma que estabelece a obrigatoriedade do 

registro de óbito, mormente porque necessário à ordem pública, não sendo 

razoável impor óbice a esse direito.

Posto isso, em consonância ao parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o 

pedido posto na inicial nos termos do artigo 109, §4ª da Lei 6.015/1973 a 

fim de que seja suprida a ausência do documento e autorizo a lavratura do 

Registro de Óbito em nome do falecido Sr. PAULINO FERNANDES, fazendo 

constar os dados contidos nas documentações que instruem o feito.

Oficie-se ao Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT para as 

providências necessárias.

Cumprida a determinação por parte da Serventia, intime-se a requerente 

para a retirada do documento e após satisfeita a pretensão, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de maio de 2018.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1300212 Nr: 8535-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIRGINIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 8535-79/2018 – CÓDIGO 1300212

REQUERENTE (S): ANTONIO VIRGINIO BARBOSA
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 Vistos, etc.

Trata-se de um Pedido de Registro Tardio de Óbito proposto por ANTONIO 

VIRGINIO BARBOSA em nome de sua outorgante, Sra. Isabel Cristina 

Coutinho de Britto a fim de solicitar o documento em nome da falecida 

genitora desta, Sra. Alda Coutinho Toscano de Brito.

Parecer Ministerial às fls. 14/15.

É o relatório. DECIDO.

Com efeito, observo que o feito busca promover o registro tardio do óbito 

da Sra. Alda Coutinho Toscano de Brito para instrução de inventário e 

arrolamento de bens da finada.

Verifico que nos autos constam elementos de convicção suficientes para 

que seja viabilizado o assentamento tardio. Outrossim, havendo indicação 

do falecimento em atestado médico (Declaração de Óbito às fls. 09-V), 

deve ser viabilizada a efetivação da norma que estabelece a 

obrigatoriedade do registro de óbito, mormente porque necessário à ordem 

pública, não sendo razoável impor óbice a esse direito.

Posto isso, em consonância ao parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o 

pedido posto na inicial nos termos do artigo 109, §4º da Lei 6.015/1973 a 

fim de que seja suprida a ausência do documento e autorizo a lavratura do 

Registro de Óbito em nome da falecida Sra. ALDA COUTINHO TOSCANO 

DE BRITO, fazendo constar os dados contidos nas documentações que 

instruem o feito.

Oficie-se ao Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT para as 

providências necessárias.

Cumprida a determinação por parte da Serventia, intime-se o requerente 

para a retirada do documento e após satisfeita a pretensão, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de maio de 2018.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 265/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0045605-59.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) THAINÃ DE ARRUDA COUTO, 

matrícula nº. 28754, nomeado (a) pela Portaria n.º 25/2015-GRHFC, de 

14/01/2015, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete 

II, no Gabinete do Juiz de Direito - 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá - 

SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) THAINÃ DE ARRUDA COUTO, 

matrícula nº. 28754, portador(a) do RG nº. 14313413 SSP/MT e CPF nº. 

732.361.791-04, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I, no Gabinete do Juiz de Direito - 6º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá - SDCR - Dr. Alex Nunes de Figueiredo, com efeitos a partir da 

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

assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 17 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 266/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0045598-67.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) LUIZA PALACIO TAVARES STABILE, matrícula 

nº. 33164, portador(a) do RG nº. 17065852 SSP/MT e CPF nº. 

042.569.961-76, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II, no Gabinete do Juiz de Direito do 6º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá - Dr. Alex Nunes de Figueiredo, a partir da assinatura 

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

publicação desta.

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

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

Cuiabá, 17 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 267/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO a movimentação interna para outra Comarca, que consta 

do expediente CIA nº. 0710413-82.2018.8.11.0013,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) MARCELA OLIVEIRA MORAES, matrícula nº. 

36825, Analista Judiciário, na Central de Administração da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 16/05/2018.

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

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

Cuiabá, 17 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 268/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0041444-06.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) CAMILLA BALBINOT, matrícula nº. 36834, Técnico 

Judiciário, na secretaria do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 17/05/2018 (até a instalação do CEJUSC 

dos Juizados Especiais da Capital).

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

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

Cuiabá, 17 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 270/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0712239-82.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) ANNAVERA AURESCO ATTILIO, matrícula nº. 

24702, Analista Judiciário, na secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá, com efeitos a partir de 21/05/2018.

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

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

Cuiabá, 18 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 269/2018-GRHFC - ESTABELECER a Escala de Plantão 

Diário dos Oficiais de Justiça lotados na Central de Mandados do Fórum de 

Cuiabá, durante o expediente no mês de JUNHO/2018, na forma abaixo 

discriminada.

* A Portaria nº 269/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754275 Nr: 6245-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KETHYLEEN ROSANA DOS SANTOS SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 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$ 

592,28 (quinhentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 178,85(cento e 

setenta e oito reais e oitenta e cincocentavos), 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.: 878672 Nr: 15905-51.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO PACHECO VITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT

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

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

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

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928287 Nr: 48399-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FRANCISCO DE OLIVEIRA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.: 763766 Nr: 16367-76.2012.811.0041

 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: ELECINO DIAS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.600-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.: 769278 Nr: 22229-28.2012.811.0041

 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: EDNA SALUSTIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA EMBRATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 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.: 332664 Nr: 3552-86.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTDBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBIL, US

 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: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154384/SP, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:128998/SP

 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 
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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$130,86(cento e trinta reais e oitenta e seis 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.: 808943 Nr: 15418-18.2013.811.0041

 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: HANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-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.: 922985 Nr: 45218-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA LIMA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 1029702 Nr: 36669-24.2015.811.0041

 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: WANDERSON PEREIRA NASCIMENTO SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 764785 Nr: 17445-08.2012.811.0041

 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: JOSÉ LÚCIO DE MORAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/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.: 1021893 Nr: 32869-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLISAN DO CARMO PRATA

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

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

OAB:OAB/MT 7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/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 
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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.: 1078806 Nr: 711-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI PEREIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlos Rangel Arruda Ferreira 

- OAB:19.791, Mayara Rodrigues Andregheti - OAB:19.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 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.: 400001 Nr: 32867-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEVINO F. C. DE SOUZA - 

OAB:5.733 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

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

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

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

574,01 (quinhentos e setenta e quatro reais e um centavo), 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$160,58(cento e 

sessenta reais e cinquenta e oito 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.: 813856 Nr: 20326-21.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDES AMARO TEIXEIRA DA COSTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 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.: 1028256 Nr: 35937-43.2015.811.0041

 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: BEGV, ROSILENE GONÇALVES LIBERATO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/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.: 897012 Nr: 27577-56.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFB, IFB, DAYSE GUIMARÃES FERNANDES BALDUINO, 

DFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduino - OAB:13587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311

 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$ 

602,47 (seiscentos e dois reais e quarenta e sete centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 189,04(cento e 

oitenta e nove reais e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 
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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.: 902907 Nr: 31991-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY ALMEIDA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 937542 Nr: 53422-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO SANTO MONTEIRO

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.: 747179 Nr: 44419-19.2011.811.0041

 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: CHARLI NERVIS

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-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.: 904691 Nr: 33337-83.2014.811.0041

 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: SANDRO DE JESUS SANTANA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.: 812534 Nr: 19026-24.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE DA SILVA MACHADO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 
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guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894787 Nr: 26358-08.2014.811.0041

 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: JUSCELINO MARQUES DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 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.: 828593 Nr: 34446-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR DA COSTA ALVAREZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-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.: 951064 Nr: 404-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CARLOS DE LIMA

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786852 Nr: 40760-65.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFL, HNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OALAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413, NILTON CECILIO DE MESQUITA - OAB:8067

 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.: 1065076 Nr: 53240-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIAN CARLOS RONDON

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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):
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 Cod. Proc.: 868890 Nr: 8686-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVIN SILVA PERES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/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.: 902153 Nr: 31419-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO JUNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944580 Nr: 57199-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNA, IVANY NEPOMUCENA LOPES

 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: 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.: 870633 Nr: 10058-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI MAURO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AURÉLIO DO CARMO 

FERREIRA - OAB:MT/15.769, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 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.: 936020 Nr: 52580-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DO NASCIMENTO

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

SEGURO S/A

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

OAB:OAB/MT 9.079

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 792998 Nr: 47083-86.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA MAGALHAES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 11 de 616



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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos 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.: 1031941 Nr: 37707-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA ASSUNÇÃO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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.: 1042941 Nr: 42968-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAIR PEDROSA REGO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 919343 Nr: 42994-49.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONI MICHAEL AMARO SILVA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 871002 Nr: 10747-15.2014.811.0041

 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: ISAEL GOMES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, 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.: 872619 Nr: 11507-61.2014.811.0041

 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: ANTONIA APARECIDA DA CRUZ

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT
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 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.: 862298 Nr: 3478-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBWERSON BATISTA DE ARAUJO

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.: 815184 Nr: 21639-17.2013.811.0041

 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: REINALDO LOQUI MAIER

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901103 Nr: 30666-87.2014.811.0041

 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: CLEUZENIR SOUZA ARAÚJO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/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.: 906379 Nr: 34510-45.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR MIRANDA DA SILVA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA DE BRITO E 

SILVA RAMOS - OAB:11.197/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.: 1012913 Nr: 28794-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE MARTINS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

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

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

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

SILVA - OAB: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$ 
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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.: 461607 Nr: 30505-19.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TEREZA COELHO 

LANNES PAULA SOUZA - OAB:4523, MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

665,65 (seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$422,94 (quatrocentos e vinte e 

dois reais e noventa e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$213,21(duzentos e treze reais e vinte e um 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.: 868590 Nr: 8418-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID RODRIGUES RIBEIRO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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.: 908537 Nr: 35850-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO

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

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do 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.: 838521 Nr: 43152-41.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CESAR TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

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

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

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

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.: 822668 Nr: 28821-54.2013.811.0041

 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: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO, 

LOSANGO FINANCIADORA DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179

 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$ 
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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.: 781928 Nr: 35547-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - OAB:

 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$ 

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.: 813579 Nr: 20051-72.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos 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$ 

611,64 (seiscentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 198,21(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736998 Nr: 33457-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCI DO AMARAL ROSA, ANTONY AQUÍNE LIMA DE 

QUEIROZ, GLENISGLEIA DA SILVA LIMA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUACARY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:MT 7670

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

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

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

633,84 (seiscentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 220,41(duzentos e 

vinte reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945206 Nr: 57507-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR TOLETO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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.: 1028215 Nr: 35909-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO BISPO DE SOUZA RIVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS 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 
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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.: 889248 Nr: 22755-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIQUE BATISTA DO AMARAL

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 857319 Nr: 59557-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON DE ARRUDA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

641,22 (seiscentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 227,79(duzentos e 

vinte e sete reais e setenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813210 Nr: 19689-70.2013.811.0041

 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: ROGINA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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$ 

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.: 790082 Nr: 44122-75.2012.811.0041

 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: SELMA MARIA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/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$ 

580,22 (quinhentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 166,79(cento e 

sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953066 Nr: 1531-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE APARECIDA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:15.420

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952096 Nr: 989-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIELLA MACEDO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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.: 1053566 Nr: 48177-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLLEN FABIANO RODRIGUES AMORIM

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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.: 921687 Nr: 44400-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSE DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 879158 Nr: 16273-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEYTON HENRIQUE LIMA MOTTA VIEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/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.: 954171 Nr: 2151-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO DOS REIS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do 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.: 1024367 Nr: 34027-78.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHT, JESUITA IZABEL DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736/O/MT, JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:9.457/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.: 1013514 Nr: 29040-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKELINE LIMA VENANCIO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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.: 1026098 Nr: 34815-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 306909 Nr: 16082-59.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO 

- OAB:5.025, PAULA VIRGINIA PEREIRA ALVES - OAB:6.058/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$ 

594,19 (quinhentos e noventa e quatro reais e dezenove 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$180,76(cento e 

oitenta reais e setenta e seis 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.: 943004 Nr: 56327-68.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIRSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

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

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

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

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.: 921296 Nr: 44191-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE MEIRELLES DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/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$ 
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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.: 934276 Nr: 51582-45.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVONE JOAQUIM DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 865665 Nr: 6112-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA ELIZA DA SILVA NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MANOEL DE ARRUDA 

ALVIM - OAB:12.363/SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:12.363 SP, MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - 

OAB:12.774, RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JUNIOR - OAB:72.198/RJ

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

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

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

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.: 913136 Nr: 38953-39.2014.811.0041

 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: VALDECIR JESUS DA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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.: 905324 Nr: 33768-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSE BIANCKIM

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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.: 889261 Nr: 22766-53.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA MARIA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 
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guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929676 Nr: 49121-03.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

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

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

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

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932175 Nr: 50487-77.2014.811.0041

 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: ROSA DA SILVA TREVIZAN

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.: 926208 Nr: 47228-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DA CRUZ

 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.: 1060225 Nr: 51188-04.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAELSON JURANDIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA NATALICIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI CABRAL MORAES E 

SILVA - OAB:5.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

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

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

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

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898350 Nr: 28601-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELDER SILVA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/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.: 905721 Nr: 34044-51.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGFDM, MARLI GARCIA FELIX DE MACEDO

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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 
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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.: 882558 Nr: 18313-15.2014.811.0041

 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: LUZIA ALVES DA COSTA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 852065 Nr: 54929-23.2013.811.0041

 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: NEIDE NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A

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

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

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

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.: 818792 Nr: 25108-71.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS, AVANIL MARQUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA OLIVEIRA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10.427

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-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.: 834842 Nr: 40121-13.2013.811.0041

 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: GABRIEL DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 914443 Nr: 39812-55.2014.811.0041

 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: REGIS ADRIANO FERLETE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - 

OAB:6404

 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.: 953966 Nr: 2077-51.2015.811.0041

 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: FRANCISCA DA SILVA RAMALHO

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

SEGURO S/A

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 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.: 790202 Nr: 44244-88.2012.811.0041

 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: JOÃO RODRIGUES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:

 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$ 

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.: 823804 Nr: 29883-32.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA VALERIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA 

- OAB:6483/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.: 949844 Nr: 60254-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MIGUELINA DE MIRANDA CAMPOS

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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.: 921014 Nr: 44046-80.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON MELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA 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: 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 
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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.: 871684 Nr: 10832-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMMEA FERNANDA LOPES DOS SANTOS

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

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA AP. M. FANAIA - 

OAB:10.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 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$ 

742,63 (setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e três 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$ 

329,20(trezentos e vinte e nove reais e vinte 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.: 379238 Nr: 14999-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MOURA ALVES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-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$191,97 (cento e noventa e um reais e noventa e sete 

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 e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze 

reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121492 Nr: 19452-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEM HUR ANTONIO DA SILVA TAQUES, DENISE 

MARINHO LISBOA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX - CONCRETO DE MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO MONTENEGRO - 

OAB:OAB/MT 15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

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

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

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

599,85 (quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 186,42(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900171 Nr: 29960-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ SOUZA DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 937565 Nr: 53442-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDO ALVES DE ASSIS

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 23 de 616



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.: 932380 Nr: 50616-82.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR RAMOS LANCONI

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 1014360 Nr: 29499-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITHYENE GOMES DA SILVA

 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 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.: 1066126 Nr: 53721-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLER BRUNO DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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.: 759766 Nr: 12090-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SAN - REMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA BRANDÃO 

CANÇADO - OAB:14.488/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$ 

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.: 450794 Nr: 23297-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA THOMMEN LOBO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA BENEDITA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12.430/MT

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

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

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

556,11 (quinhentos e cinquenta e seis reais e onze 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$142,68(cento e 

quarenta e dois reais e sessenta e oito 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 
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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.: 843327 Nr: 47254-09.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NUNES MARINHO

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

MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO CESAR SOARES 

ADDOR - OAB:3943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16636, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:OAB/DF 35.992

 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$ 

872,36 (oitocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), a que 

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

separada, sendo R$436,18(quatrocentos e trinta e seis reais e dezoito 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$436,18(quatrocentos 

e trinta e seis reais e dezoito 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.: 862643 Nr: 3778-81.2014.811.0041

 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: LUIS ROSA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:10.723/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.: 918145 Nr: 42180-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO DA CRUZ

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 417453 Nr: 4793-27.2010.811.0041

 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: LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE DA GUIA DE MAGALHAES VELOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB:

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

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

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

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.: 951839 Nr: 838-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

 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 
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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.: 933020 Nr: 50944-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRIZZIO CAPUCI, RENATO CESAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE INPER - INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, 

RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 11.632

 Visto.

FABRIZZIO CAPUCI ingressou com EMBARGOS DE TERCEIRO em face da 

MASSA FALIDA DA INPER – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

aduzindo, em síntese, ter adquirido, por intermédio de adjudicação judicial, 

nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO n.º 001.08.107.645-3, que tramitou 

perante o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande (MS), 

gleba de terras rurais situadas no Município de Rochedo (MS), denominada 

“Fazenda Aruanda”, objeto da matrícula n.º 1.763.

Tramitou em apenso IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA (código n.º 

948903), que foi acolhida pelo magistrado que me antecedeu na condução 

do feito, para o fim de majorar o valor atribuído à causa para a quantia de 

R$ 22.965.091,46 (fl. 64 do apenso).

Como se vê, a despeito da decisão proferida nos autos do incidente ainda 

não ter transitado em julgado, o embargante manifestou nos autos para o 

fim de “se antecipar e comprovar o recolhimento das custas, 

regularizando a distribuição do feito” (fl. 796).

Pois bem, nos autos da falência da massa falida embargada, foi 

recentemente nomeado novo síndico, razão pela qual, determino a 

intimação do mesmo (EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA – ME), 

para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

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

Em seguida, conclusos para deliberações.

Sem prejuízo das determinações supra, certifique o Sr. Gestor Judiciário 

se os autos mencionados no ofício retro (fl. 800), foram encaminhados ao 

Tribunal de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

conforme requerido.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206808 Nr: 7312-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI SANTANA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555, LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, 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

 Cuida-se de habilitação retardatária de crédito proposta por Jovenil Garcia 

da Conceição, almejando a inclusão de seu crédito reconhecido pelo 

Juizado Especial Cível do Jardim Glória da comarca de Várzea Grande em 

desfavor de Banco Cruzeiro do Sul S/A e Outro.

 Recebo a emenda à inicial de fls. 15/17 e respectivos documentos.

Intime-se a parte requerida para responder a pretensão no prazo de 05 

(cinco) dias.

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

prazo, observando o que determina a decisão de fl. 11.

Após as manifestações, vistas ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de maio de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1038435 Nr: 40800-42.2015.811.0041

 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: ISAC DA SILVA, CLAYTON DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/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.: 825580 Nr: 31576-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA., BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, CAIEIRA NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA, CAIADO PNEUS LTDA, TECNOESTE MAQUINAS 

E EQUIPAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A, OI S/A, JOSÉ 

FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:OAB/MT 

7.202, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13.654, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

12.560, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:15.948/MT, CARLOS A. 

J. MARQUES - OAB:OAB/MS 4862, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A, 
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LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT, LUCIANO 

BENETTI TIMM - OAB:170.628-A/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - 

OAB:354406, ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621/SP

 1. (...)Diante do exposto, e com o objetivo de dar o mais amplo e 

adequado cumprimento ao art. 22, II, c, da LRF, intime-se o ilustre 

administrador judicial para promover a complementação do relatório de 

atividades de fls. 2.666/2.669, adequando-o aos moldes aqui assinalados, 

e assim passar a proceder nos laudos futuros.(...) 2.Intime-se a 

recuperanda para em 05 (cinco) dias se manifestar quanto ao pedido de 

fls. 2.613, acostando aos autos os documentos que entender 

pertinentes.Na sequência, o administrador judicial deverá emitir seu 

parecer em igual prazo, bem como se manifestar acerca da petição de fls. 

2.637/2.638.3.Em resposta ao ofício de fl. 2.662, oficie-se à 1ª Vara do 

Trabalho de Tangará da Serra/MT, informando os dados da conta judicial 

vinculada a esta recuperação judicial ao referido juízo para transferência 

do valor referente ao depósito recursal realizado nos autos de n. 

0000940-88.2013.5.23.0051. 4.Oficie-se à Vara do Trabalho de 

Itaituba/PA, em resposta ao ofício de fl. 2.684, informando que o 

deferimento do pedido de recuperação judicial ocorreu em 06.08.2013 e, 

em decisão datada de 13.04.2016, o plano foi homologado por este juízo, 

ressaltando-se que o processo se encontra em fase de cumprimento do 

plano.Em relação à habilitação do crédito informado no referido 

expediente, deverá a Secretaria responder àquela unidade judiciária que 

cabe ao credor promover a habilitação do crédito pela via adequada, 

seguindo o procedimento descrito na Lei n. 11.101/2005, especialmente os 

arts. 9º, 10, § 5º, 13 e seguintes.5.Defiro o pedido de fl. 2.686, devendo a 

Secretaria promover as anotações necessárias.6.Ciência aos credores e 

interessados quanto aos documentos acostados às fls. 2.598/2.599 e 

2.614/2.617, cabendo a quem entender necessário, indagar sobre as 

informações apresentadas naquela oportunidade. Int ime-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 15 de maio de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 913827 Nr: 39361-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCARG ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO ENTRE AMIGOS 

TRANSP. DE CARGA DO EST. MINAS GERAIS, LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, LUCIANA MASCARENHAS - OAB:86.855/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO JOSÉ COUTINHO 

MEDEIROS - OAB:7.921/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 Vistos.

Habilitação de crédito retardatária proposta por Ascarg Associação de 

Proteção Entre Amigos Transportadores de Carga do Estado de Minas 

Gerais em desfavor de Dínamo Construtora Ltda.

Intime-se a recuperanda para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca do 

parecer de fls. 48/51 do administrador judicial e da petição de fls. 60/61 da 

parte autora, notadamente quanto ao cálculo do crédito apresentado pelo 

auxiliar do juízo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de maio de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1179403 Nr: 43564-64.2016.811.0041

 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: MIGUELINA TRINDADE DA LUZ, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763-A, FERNANDA SOUZA DUTRA - OAB:15503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CAPRIATA - 

OAB:16.876, GEORGE MILLER - OAB:

 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.: 1199421 Nr: 4494-06.2017.811.0041

 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: SERGIO DE OLIVEIRA SILVA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIARA GABBIATTI - 

OAB:17939/O, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 768351 Nr: 21240-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ ROSANE PORTZ, RONIMÁRCIO NAVES

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

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228

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

OAB:16562, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228, ULISSES GARCIA NETO 

- OAB:11512/MT

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004577-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA AMENDOLA JUNQUEIRA DE ANDRADE (AUTOR)

JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR OAB - SP214294 (ADVOGADO)

ELCIO MACHADO DA SILVA OAB - SP109055 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. 1. Expeça-se a 

carta precatória para cumprimento da liminar, que inclusive foi mantida 

após o julgamento do recurso de agravo de instrumento 

1000622-55.2018.8.11.0000. 2. Determino ainda, que a parte comprove a 

citação por edital, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito. 3. 

Decorrido o prazo do edital, remeta-se os autos à Defensoria Pública. 

Cuiabá, 16 de maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004577-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA AMENDOLA JUNQUEIRA DE ANDRADE (AUTOR)
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JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR OAB - SP214294 (ADVOGADO)

ELCIO MACHADO DA SILVA OAB - SP109055 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. 1. Expeça-se a 

carta precatória para cumprimento da liminar, que inclusive foi mantida 

após o julgamento do recurso de agravo de instrumento 

1000622-55.2018.8.11.0000. 2. Determino ainda, que a parte comprove a 

citação por edital, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito. 3. 

Decorrido o prazo do edital, remeta-se os autos à Defensoria Pública. 

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.: 198249 Nr: 9020-36.2005.811.0041

 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: GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BRITO DE SOUZA, ASSOCIAÇÃO 

DOS SEM TETO DE MATO GROSSO, ELOÁ LÚCIA FERREIRA FRANCO, 

JORGE KUROYANAGI MATSUBARA, ÁLVARO MARCELO DE OLIVEIRA, 

RICARDO DA SILVA LEAL, LAERCIO JOÃO MACHADO, JOÃO BATISTA 

DE ASSIS HORA CARVALHO, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15.912/MT, ALEX JOSE SILVA - 

OAB:9.053/MT, CELIA DE OLIVEIRA SOUZA MEIRA - OAB:3783/MT, 

IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - OAB:, IRACEMA HATSUE 

NAKANIWA ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B, ORLANDO DOS 

SANTOS - OAB:2.417/MT, RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:10446

 Vistos.

Reconhecida a conexão nos autos da ação possessória cód. 1290426, 

que tramita em apenso a este processo, não resta alternativa senão a 

remessa, também, deste feito, o que determino, desde já.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1290426 Nr: 5043-79.2018.811.0041

 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: IMOBILIÁRIA TERRA NOVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 além da evidente economia processual, é, principalmente, evitar a 

prolação de decisões contraditórias ou conflitantes (REsp 

1.087.783/RJ)”.Desta feita, nos termos do art. 55 do CPC, reconheço a 

CONEXÃO a fim de determinar que a presente ação (cód. 1290426) e os 

autos em apenso (cód. 198249) sejam anexos, também à ação 

possessória 1167907, a fim de evitar decisões contraditórias.Da 

suspeição.A ação possessória cód. 1167907 e seus apensos (cód. 

1238993 e cód. 1271677) tramitaram perante esta Vara Especializada, 

entretanto, no último dia 27 de abril esta juíza se declarou suspeita para 

processar a lide, de modo que não resta outra medida a não ser 

determinar, também a remessa deste feito à d. substituta legal, o que, 

desde já, determino.Cumpra-se, com urgência, face a existência de pedido 

liminar pendente de análise.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 404477 Nr: 35883-87.2009.811.0041

 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: NEURI CARLOS FREDERICH SECCHI, GEOVANE SECCHI, 

JULIANA SECCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, 

THERESE FRANCES ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, ISAIAS GRASEL ROSMAN - OAB:8265-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSMEYR ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:81717/SP

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham,, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

REQUERIDA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 750736 Nr: 2468-11.2012.811.0041

 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: NELSON JOAO DE OLIVEIRA, SONIA MARI ALVES 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDALENCIO SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, 

LETICIA PELISSARI MOLINA - OAB:14652, MARCOS ADRIANO 

BOCALAN - OAB:9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson José de Almeida - 

OAB:12.692-E, YANN DIEGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:12.025

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1201241 Nr: 5034-54.2017.811.0041

 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: EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE FRANCES 

ZANINI, SERGIO PAULO VALCANAIA, SUZANA DA SILVA VULCANAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236666, CLEBER GUERCHE PERCHES - OAB:180555, ISABELA 

BRESSAN MANZ - OAB:16.895-0, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:81717/SP, LUCIANA DE MELLO - OAB:240050, RUBEN MARCOS 

SEIDL - OAB:235194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os segundos acordantes regularizaram sua 

representação e juntaram procuração, INTIMO os primeiros acordantes 

Sérgio Paulo Valcanaia e Suzana da Silva Valcanaia, via DJE, para que 

tragam aos autos, em 05 (cinco) dias, as respectivas procurações e os 

demais documentos a fim de que este juízo possa apreciar o pedido de 

homologação.
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Certifique-se o cumprimento da decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 781201 Nr: 34783-92.2012.811.0041

 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: ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER, 

ANALZITA DAS NEVES MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS COQUEIRAL SÃO VICENTE

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641, MARCOS VINICIUS 

OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - OAB:12.073/MT, 

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 Isto posto, verificada a inexistência da mencionada omissão e se tratando 

o recurso de inconformismo da parte embargante, o que não autoriza o 

manejo dos aclaratório, REJEITO os embargos de declaração ofertados. 

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão. Cumpra-se, imediatamente. À 

Secretaria, DETERMINO: 1. Certifique-se quanto à expedição de ofício ao 

Comitê de Conflitos Fundiários, além do cumprimento integral da decisão de 

fls. 977/981. 2. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002398-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOAO BATISTA SEBA OAB - 621.727.511-20 (REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002398-98.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: AMANDA GABRIELLY FIALHO SEBA REPRESENTANTE: 

JOAO BATISTA SEBA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 13123951 a executada 

colacionou comprovante do pagamento espontâneo da obrigação. Posto 

isto, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar acerca do depósito. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020633-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN REGIS PALICER CAIROS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO OAB - PR32091 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MAYCON IZZO (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARA SUELI CLAVISSO OAB - PR46471 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020633-50.2016.8.11.0041. 

DEPRECANTE: ALAN REGIS PALICER CAIROS DEPRECADO: MARCELO 

MAYCON IZZO Vistos. Proceda-se a juntada da ata notarial apresentada 

em audiência, uma vez que serviu de base para formulação de perguntas 

para à testemunha. No que tange à pertinência da prova, bem como ao 

estabelecimento do contraditório deixo a decisão para o juízo deprecante, 

nos termos do art. 436/437 do CPC. 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018543-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILENE BARQUEIRO SEGOBIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018543-35.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROZILENE BARQUEIRO SEGOBIA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, 

em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na 

relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a 

produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 
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843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 

9.9223-7073, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes. 

Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que a Requerida pugnou 

pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado da requerente para que entre 

em contato com sua cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para 

que a mesma compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliada. Defiro o levantamento de 50% dos honorários no início dos 

trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024713-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

ELZA DA SILVA ALVES LIMA OAB - 984.228.041-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024713-23.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE ALVES LIMA REPRESENTANTE: ELZA 

DA SILVA ALVES LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intimem-se as partes para que em 10 (dez) dias 

apresentem provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de 

ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em 

que se encontra. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022604-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIETY DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022604-36.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDIETY DO NASCIMENTO SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a devedora, através 

de seu patrono, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas. 

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma do art. 256 do 

CPC e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se 

a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020625-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020625-39.2017.8.11.0041. AUTOR: 

NORBERTO RODRIGUES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. O processo encontra-se concluso para 

prolação de sentença, no entanto analisando as preliminares arguidas pela 

requerida, verifico que a procuração assinada pelo autor ocorreu através 

de impressão digital, por se tratar de pessoa analfabeta. Pois bem, o artigo 

595 do Código Civil, ao elencar os requisitos da prestação de serviço, traz 

a determinação de que seja o contrato assinado rogo e subscrito por duas 

testemunhas, o que não ocorre nesses autos. Portanto, converto o feito 

em diligência, para que o autor regularize a representação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013377-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013377-85.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, documentos que comprove a alegada situação de 

incapacidade econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à 

última declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do 
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CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, 

ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso 

do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013314-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARASCHIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES COSTA DE OLIVEIRA (RÉU)

ALA QUIEL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013314-60.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LEANDRO MARASCHIN RÉU: ADRIANA ALVES COSTA DE OLIVEIRA, ALA 

QUIEL DA SILVA Vistos. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, documentos que comprove a alegada situação de 

incapacidade econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à 

última declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, 

ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso 

do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013401-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA BORGES DOLAN (AUTOR)

ALAN GOMES DOLAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LET'S RENT A CAR S/A (RÉU)

BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013401-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALAN GOMES DOLAN, BRUNNA BORGES DOLAN RÉU: BRINK'S 

SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LET'S RENT A CAR 

S/A Vistos. A parte autora pretende a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, 

documento que comprove a situação de necessidade. Diante do crescente 

número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem como diante 

da disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013483-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA VENANCIO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013483-47.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NATALIA VENANCIO DE ASSIS REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Vistos. A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022717-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES APARECIDO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 12677043 a Id. 12677085, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006862-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JOSEFA BARROS DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 10466607 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015226-63.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005626-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 10473038 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020889-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY RODRIGO EVANGELISTA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 10492286 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014084-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARIANO BOA MORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 10535558 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004090-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR EVANGELISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 10583640 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015243-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIVAILDO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 10593728 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016167-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12223391 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021126-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DOS ANJOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 1224691), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013537-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CARVAIS DA SILVA PIMENTEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12239131 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015867-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12242767 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015738-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12242230 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001061-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HAJAR DE ARRUDA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014200-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO LEANDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012374-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON OTAVIANO DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019551-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DE SOUZA TAQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 12250303 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019042-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ROCHA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 12265368 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005873-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ROSA DOS SANTOS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12244056 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015973-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA BANDEIRA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12240698 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000191-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12240073 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014325-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RODRIGUES AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12244826 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018806-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELINGTON DE ALMEIDA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 12397427 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015905-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE TUDICAKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 12265800 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003727-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 12266390 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018828-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADER MARTINS DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 12264546 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006236-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição da parte requerida de Id. 12394658 ao Id. 12394682, postulando o 

que entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001806-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLEY ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 10531418 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 34 de 616



Processo Número: 1014657-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILTO MARTINS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 10571064 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011965-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER ROBERT DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 10542113 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001395-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA KELY SALES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 12836865), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010243-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 12841407), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010332-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. F. P. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 12837600), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO PINTO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016732-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014963-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO EZEQUIEL DE ALMEIDA (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 da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004319-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON SANTOS SIMOES (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:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

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

no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca do Laudo 

Pericial (CENTRAL DE CONCILIAÇÃO) de Id. 13283311, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036329-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRON FERNANDES DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036329-92.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: MIRON FERNANDES DIAS EMBARGADO: RESIDENCIAL 

PARK DIPLOMATA Vistos etc. Determinada a comprovação da 

hipossuficiência o embargante apresentou os documentos do id. 

11269429 - Pág. 1/2 (comprovante de aposentadoria junto ao INSS) e do 

id. 11269407 - Pág. ½ (comprovante de pagamento de plano de saúde). 

Alguns aspectos devem ser esclarecidos. Em primeiro lugar, é certo que o 

requerente se qualifica na exordial como advogado. Outrossim, apesar do 

comprovante de renda junto ao INSS informar uma renda mensal de R$ 

3.853,28 (três mil oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito 

centavos), em consulta ao INFOJUD (doc. Anexo) verifica-se que o 

embargante possui vínculo com a empresa IUNI - UNIC EDUCACIONAL 

LTDA, onde aufere mensalmente mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

perfazendo, assim, uma renda mensal de mais de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria 

Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade 

judiciária a quem comprovadamente demonstrar). Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício. Em situação 

similar, o STJ decidiu: “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 Minsitro Barros Monteiro). Ademais, insta consignar que 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, transcrevo os seguintes precedentes: “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) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da 

ação. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2.018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033813-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PROCOPIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

certidão de Id. 13286077, postulando o que entenderem de direito. Nada 

Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015383-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BONFIM DE ANDRADES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entenderem de direito. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011637-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE VIEIRA FRANCA DUARTE (AUTOR)

ALLAN PATRICK BRUNERI BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Certidão de Id.13288060 postulando o que entenderem de direito. Nada 

Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014901-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON ROGER DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador - Id. 10189208), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021894-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO RESIDENCIAL GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERANIL DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Certidão de Id. 13288465, postulando o que entenderem de direito. Nada 

Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023726-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FRANCISCA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 10638102 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012452-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRAM MICRO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA MEGUMI IIDA OAB - SP95740 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Certidão de Id. 13288801, postulando o que entenderem de direito. Nada 

Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007944-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DE ALVARENGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 10661934 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1030937-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030937-74.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDSON CRIVELATTI RÉU: GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A par da certidão de id 13276108, 

restituo os autos à Secretaria para o devido impulsionamento. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032976-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA LETICIA BIGATON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032976-44.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ERICA LETICIA BIGATON REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 
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somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028994-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAGUIMAR PEREIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028994-22.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADAGUIMAR PEREIRA REIS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT 2949, 

podendo ser encontrado no Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 

941, Bairro JD. Cuiabá, INEC fone: (65) 3901-2351, SOTRAUMA fone: (65) 

3624-9211, cel. (65) 9981-8057, que deverá responder os quesitos 

formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037057-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCIS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037057-36.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS FRANCIS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, 

em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na 

relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a 
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produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT 2949, 

podendo ser encontrado no Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 

941, Bairro JD. Cuiabá, INEC fone: (65) 3901-2351, SOTRAUMA fone: (65) 

3624-9211, cel. (65) 9981-8057, que deverá responder os quesitos 

formulados pelas partes. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e observando que a 

Requerida pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Defiro o levantamento de 

50% dos honorários no início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035482-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEROVEU MOREIRA OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035482-90.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MEROVEU MOREIRA OLIVEIRA NETO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Indenização Decorrente do Seguro Obrigatório DPVAT 

ajuizada por MEROVEU MOREIRA OLIVEIRA NETO em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando que foi vítima de acidente 

de trânsito no dia 27.11.2014, que lhe ocasionou invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Verifico nos autos, que foi realizada perícia ao id. 11869279, 

porém, o laudo pericial restou prejudicado quanto à região acometida 

noticiada pelo perito, conforme alega a parte requerida ao id. 13237483. 

Insta salientar, que para a prolação da sentença condenatória, se faz 

necessário a porcentagem descriminada do grau de cada lesão apontada 

pelo expert. Diante da omissão dos resultados apresentados, intime-se o 

perito Dr. Roberto Azevedo para esclarecer o laudo realizado (id. 

11869279) no que tange à região acometida, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005942-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO TADEU DAL AGNOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO)

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

WLADIS BORSATTO KUVIATZ OAB - MT0010688A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005942-94.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIOGO TADEU DAL AGNOL EXECUTADO: EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA 

Vistos. Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas. Na hipótese de o devedor ser 

representada pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador 

constituído nos autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 

do CPC, a intimação para cumprimento da sentença deverá ser realizada 

por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A 

intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, citada 

na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de conhecimento. 

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do CPC). Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 

CPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 
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querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016932-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE CRISTINA BORGES DE CARVALHO (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entenderem de direito, sob 

pena de arquivamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015839-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEJAMIL DA SILVA PRADO (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

certidão de Id. 13289753, postulando o que entenderem de direito. Nada 

Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010557-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ARANTES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019629-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 10463992 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010600-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE SOUZA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13276611), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001941-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.BENEDITA DOS SANTOS COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS - ME 

(RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

certidão de Id. 13290278, postulando o que entenderem de direito. Nada 

Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000334-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA MARIA CINTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 10633509 e Id. 10633519, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 168840 Nr: 18331-85.2004.811.0041

 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: MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SPINOSA CUNHA

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

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, TATIANA 

SAENZ SURITA - OAB:, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:/MT 

7.302-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valo da 
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causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias.Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotas todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 5 de abril de 2018.Emerson Luis Pereira 

CajangoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1123984 Nr: 20417-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL SILVA RODRIGUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n. 20417-09.2016.811.0041

Código 1123984

Vistos.

Verifico que à fl. 140 a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação, entretanto, não efetuou o pagamento do perito 

judicial na proporção de 50% conforme decisão às fls. 87/88.

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. 142.

No que tange aos honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar 

o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°), realizado o 

pagamento, expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial.

 Após, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1128031 Nr: 22154-47.2016.811.0041

 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: OSVALDINO PEREIRA DE MELLO

 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 requerida ser 

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

dias, informar nos autos o Banco, Agência, número da Conta e número do 

CNPJ, a fim de se dar cumprimento a sentença de fls. 94/95-vº, no tocante 

a expedição do competente alvará. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 406507 Nr: 38506-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE YUMI SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT, LUCIANA ALVES RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:14.522, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 Vistos.

Diante da divergência em relação ao valor do débito, remetam-se os autos 

ao Contadoria Judicial para elaboração de cálculo demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, levando em consideração para tanto 

os depósitos de fls. 621 e 635.

Não obstante a isso, defiro o levantamento do valor incontroverso de R$ 

178.936,14, devendo ser expedido o competente alvará em favor do 

advogado da parte exequente, que posui poderes para tanto (fl. 23), 

constando os dados bancários informados (fl. 646), conforme requerido 

(NCPC, 526, § 1º).

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 8623 Nr: 11128-48.1999.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DE OLIVEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO FACTORING FOMENTO 

COMERCIAL LTDA,, CELSO LUIZ DUARTE BEZERRA, JOSÉ GUY VILLELA 

DE AZEVEDO FILHO, JOSÉ VALDIR JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE FERREIRA DA CRUZ 

JUNIOR - OAB:16764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Processo nº 11128-48.1999.811.0041

Código 8623

Vistos.

Verifico que o pleito formulado à fl. 593 já foi deferido, conforme 

depreende-se da decisão retro.

Desta feita, cumpra-se imediatamente a determinação de fls. 591/592.

Intime-se. As providências.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 288783 Nr: 9379-15.2007.811.0041

 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: MERCÊS PEREIRA DOURADO

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

TRABALHO MÉDICO, EDSON VIRGÍLIO MARTINS, LUCIA HELENA 

BARBOSA MARTINS, ERIK MARTINS, LUDMILLA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Margarete da Graça Blanck 

Miguel Spadoni - OAB:8058/MT

 Processo n. 9379-15.2007.811.0041

Código 288783

 Vistos.

Intime-se o requerido, para manifestar acerca da proposta de acordo (fls. 

457/460), no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido prazo, voltem-me os autos conclusos.

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.: 1090916 Nr: 6538-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOMAR DA SILVA SANTOS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n. 6538-32.2016.811.0041

Código 1090916

Vistos.

Verifico que à fl. 116, a executada colacionou o comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

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 espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 7.394,82 (sete mil trezentos e noventa e quatro reais e 

oitenta e dois centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do valor da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Intime-se a parte autora para que informe os dados bancários, empós 

expeça-se o respectivo alvará para liberação dos valores depositados 

nestes autos.

Após, arquive-se, com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 813523 Nr: 19995-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS PAX TRANSPORTADORA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSMERI VALDUGA - 

OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19144

 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 retirar a petição de Embargos do Devedor que encontra-se na 

contracapa dos autos para recolher as custas processuais e proceder a 

distribuição do mesmo, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 856184 Nr: 58542-51.2013.811.0041

 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: V-GOSTA DECORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLARES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EM 

DECORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROSENTHAL - 

OAB:OAB/SP 188.567, VICTOR SARFATIS METTA - OAB:224.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do 

CPC.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valor da 

causa, com fundamento no artigo 85, §1º e 2º, do NCPC. 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.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial 

remeterá os autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a 

anotação das custas processuais, se houver, não se excluindo outras 

anotações que se fizerem necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 885997 Nr: 20518-17.2014.811.0041

 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: NILSON FERREIRA DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido às fls. 107/108, expeça-se alvará em favor da parte 

requerida, conforme dados bancários declinados à fl. 108.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 353864 Nr: 24230-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n. 24230-25.2008.2016.811.0041

Código 353864

Vistos.

Verifico que à fl. 481, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 483 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

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$ 37.059,48 (trinta e sete mil e cinquenta e nove reais e 

quarenta e oito centavos).

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. 483.

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.: 744548 Nr: 41597-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MENDES MONTEIRO 

DA SILVA - OAB:11756/MT, RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:11900/MT, WANDER BERNARDES - OAB:15.604 OAB/MT

 (...) Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor da exequente 

certidão de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, 

EXTINGO o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 

84/2014 CGJ-TJMT.Em sendo encontrado bens passíveis de penhora, 

deverá o exequente requerer a retomada da marcha processual perante 

este juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 

avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Após a expedição das certidões, intime-se o 

exequente para sua retirada. Em seguida, arquivem-se os presentes autos 

com as cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 156561 Nr: 9762-95.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. O. S., MARIA VANETE MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - 

LICEU SÃO GONÇALO, Arnaldo Caludino Soares, Ademir Lucio de Amorim, 

MARCELO AVALONE, Sebastiana Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO FABIANO DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:6546 / MT, NELITO JOSÉ DALCIN JÚNIOR - OAB:6.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, FELIPE DE MIRANDA SILVA - OAB:13.667/MT, JOE 

ORTIZ ARANTES - OAB:1166-A, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - 

OAB:6484/MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8.340-0B, MARCELO 

BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6.882/MT, ZOROASTRO C. 

TEIXEIRA - OAB:743

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 241367 Nr: 9850-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ALPHAVILLE CUIABÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203-MT, LUCIANA NAZIMA - OAB:169451/SP, LUCIANA 

NAZIMA - OAB:OAB/SP 169.451, LUCIANA SERAFIM DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, LUIZ AUGUSTO FILHO - OAB:55009/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 923006 Nr: 45239-33.2014.811.0041

 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: MARIO JOSE CAROLINO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por MARIO JOSÉ CAROLINO 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT.Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1100526 Nr: 10796-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VALÊNCIA, JOELSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR DA SILVA CAMARGO, JUCILENE 

PEDROZO DE BARROS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/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, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s).108/109, tendo em 

vista que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1117756 Nr: 17806-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA, JANDILSON 

ALVES ROSA TAQUES, JOSE PAULO ALVES DA ROSA, JACQUELINE 

ALVES DA ROSA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 (...) Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração 

sanando os vícios da omissão e nego-lhes provimento.Mantenho a 

sentença incólume. Caso haja a interposição de recurso de apelação, 

intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do 

artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para apreciação da interposição recursal.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1020663 Nr: 32251-43.2015.811.0041

 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: FERNANDO PONTES DE YNOJOZZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por FERNANDO PONTES DE YNOJOZZA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Defiro o desentranhamento dos 

documentos que instruem à inicial, que deverão ser substituídos por 

cópias.Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1144851 Nr: 29539-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DA SILVA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

OAB:12.903/MT

 (...) Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do 

CPC.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valor da 

causa, com fundamento no artigo 85, §1º e 2º, do NCPC. 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.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial 

remeterá os autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a 

anotação das custas processuais, se houver, não se excluindo outras 

anotações que se fizerem necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949838 Nr: 60249-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO DE SOUZA MAMORE CRISOSTOMO

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos.

Verifico que à fl. 102, a executada colacionou o comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 104 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

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 espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 3.095,87 (três mil e noventa e cinco reais e oitenta e sete 

centavos) (fl. 102).

Posto isto, em razão do pagamento integral do valor 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 

montante disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 104.

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.: 819413 Nr: 25685-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIAL CONVENIENCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA 

JÚNIOR - OAB:12.001/MT, RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - 

OAB:11240

 Processo n. 25685-49.2013.811.0041

Código 819413

 Vistos.

Verifico que o exequente pugnou pela pesquisa de endereços através do 

sistema INFOJUD, no entanto para que seja realizada referida busca, se 

faz necessário o CPF do Srº Carlos Rodrigues Calauro, portanto, 

determino que seja apresentado os dados supracitados.

Ademais, apresentem as partes os documentos requeridos pela pericia ao 

item 2 da petição retro (fls.86/88).

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de maio de 2018.

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 344651 Nr: 14852-45.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SOUSA MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Desta feita, CHAMO O FEITO À ORDEM para DECLARAR a nulidade das 

sentenças de fls. 417-420 e de fls. 436-437, bem como a perda do objeto 

do recurso de apelação de fls. 438-443, dando-o por 

prejudicado.Ademais, remetam-se os presentes autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça para ultimação do julgamento do recurso de apelação outrora 

interposto.Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 364792 Nr: 2888-21.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DE ALMEIDA REAL

 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:5.736/O/MT

 (...) Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam 

acolhimento por não haver no julgado os vícios propalados.Desta feita, 

REJEITO os presentes embargos de declaração.Caso haja a interposição 

de recurso de apelação, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1049300 Nr: 46083-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO CABULON GUERRA

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

SEGURO DPVAT

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

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

OAB:7.659-MT

 Processo n. 46083-46.2015.2016.811.0041

Código 1049300

Vistos.

Verifico que a executada efetuou o pagamento voluntário da obrigação, 

conforme extrato em anexo.

O exequente se manifestou à fl. 112 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.
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 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$ 4.809,01 (quatro mil oitocentos e nove reais e um 

centavo).

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 o respectivo alvará ao perito judicial, conforme informações à 

fl. 59.

Sem prejuízo, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento do valor disponibilizado, conforme dados bancários 

declinados à fl. 112.

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.: 1088055 Nr: 5230-58.2016.811.0041

 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: MARIO CESAR DOS SANTOS SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:5871

 Processo n. 5230-58.2016.811.0041

Código 1088055

Vistos.

Trata-se de feito que já foi sentenciado, e por ocasião da interposição do 

recurso de apelação a parte requerida foi intimada para apresentação das 

contrarrazões do recurso.

No entanto, a ré peticionou requerendo apenas a expedição de alvará 

referente à restituição do pagamento dos honorários periciais (fls. 

136/137).

Posto isto, expeça-se alvará em favor da requerida conforme dados 

bancários declinados às fls. 136.

Após, considerando a interposição do recurso de apelação (fls. 122/133), 

cumpra-se o § 3º do art. 1.010 do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1163397 Nr: 37286-47.2016.811.0041

 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: OZIEL DA SILVA VIANA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Vistos.

Verifico que à fl. 198, a executada colacionou o comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 200 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

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 espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 4.561,05 (quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e 

cinco centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do valor 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 

montante disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 200.

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.: 932684 Nr: 50758-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENILDO OLIVEIRA DE SOUZA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n. 50758-86.2014.811.0041

Código 932684

Vistos.

Ante o petitório às fls. 143/148, verifico que assiste razão a requerida, 

vez que consta no sistema Apolo que a publicação do despacho à fl. 142 

ocorreu no dia 12/03/2018, contudo, por um lapso o processo aportou na 

Secretaria apenas no dia 03/04/2018.

 Posto isto, devolvo o prazo, para a requerida cumprir a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2° do NCPC). No entanto, ressalvo 

que caso a executada não cumpra voluntariamente o pagamento no prazo 

legal, além de incidir a aplicação de multa e honorários advocatícios em 

10% (art. 523, §1°, NCPC), ser-lhe-á aplicada multa por litigância de má-fé.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1167314 Nr: 38936-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ARAUJO BARBOSA

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

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

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n. 38936-32.2016.2016.811.0041

Código 1167314

Vistos.

Verifico que à fl. 150, a executada colacionou comprovantes do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 152 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

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$ 7.353,51 (sete mil trezentos e cinquenta e três reais e 

cinquenta e um centavos).

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. 152.

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.: 371133 Nr: 7664-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSICLER FRIZZO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 
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OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A sentença de extinção com resolução de mérito de fls. 118-120 foi 

reformada pelo egrégio Tribunal de Justiça.

Os autos retornaram para o prosseguimento do feito.

Após a tentativa de citação da requerida, a parte autora obteve 

informação acerca de seu falecimento e que não deixou bens, reuqerendo 

assim a extinção do feito (fls. 200/201).

Acolho o pleito e, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, IX, do CPC.

 Custas pela parte autora.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1105093 Nr: 12568-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ OTAVIO LEMES DUARTE

 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

 Código 1105093

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 201/205.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, certificado o trânsito em julgado, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda ao pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 357008 Nr: 27321-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FAUSTO RIBAS DE NEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Processo n. 27321-26.2008.2016.811.0041

Código 357008

Vistos.

Verifico que à fl. 494, a executada colacionou comprovantes do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 496 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

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$ 27.193,72 (vinte e sete mil cento e noventa e três reais e 

setenta e dois centavos).

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. 496.

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.: 1153161 Nr: 33141-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN ANTONIO DE SOUZA CHAVES

 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

 Processo n. 33141-45.2016.811.0041

Código 1153161

Vistos.

Verifico que às fls. 170 e 213, a executada colacionou os comprovantes 

do pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente 

requerimento de extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 215 concordando com os valores 

depositados e requerendo o levantamento do montante.

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 espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 3.085,22 (três mil e oitenta e cinco reais e vinte e dois 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do valor 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 

montante disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 215.

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.: 1116788 Nr: 17356-43.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO DIRCEU BRIZOLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, julgo 

improcedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança 

de seguro obrigatório proposta por ADÃO DIRCEU BRIZOLA, em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 167561 Nr: 16968-63.2004.811.0041

 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: PRENORTE - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA., RODOLFO JOSÉ LANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA, ANTÔNIO 

LUIZ DE DEUS, MOACY CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do 

CPC.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valor da 

causa, com fundamento no artigo 85, §1º e 2º, do NCPC. 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.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial 

remeterá os autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a 

anotação das custas processuais, se houver, não se excluindo outras 

anotações que se fizerem necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 355160 Nr: 25596-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA CRUZ DE SOUZA KONNO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Intimadas para se manifestarem sobre o cálculo judicial de fl. 435, a 

executada se manifestou concorde acerca do respectivo cálculo.

A autora discordou do cálculo apresentado, afirmando que a requerida 

não efetuou o pagamento do valor integral da condenação e pugnou pela 

aplicação de multa e honorários advocatícios em 10% (fls. 438/440).

No entanto, verifica-se que a ré efetuou o pagamento espontaneamente 

(art. 526, NCPC), portanto, não há que se falar em aplicação de multa e 

honorários advocatícios.

Desta feita, homologo o cálculo elaborado pela contadoria, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

incontroverso conforme dados bancários declinados à fl. 440.

Intime-se a executada para efetuar o pagamento, no prazo de 05 (cinco) 

dias (218, §3°, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 901453 Nr: 30920-60.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES 

PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETTAMERO REPRESENTAÇÕES, TODESCHINI 

S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT

 PROCESSO N. 30920-60.2014.811.0041 - 901453

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS

AUTOR: EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA

RÉUS: RETTAMERO E OLIVEIRA LTDA.

TODESCHINI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de procedimento comum com pedidos indenizatórios por 

danos materiais e morais.

Intimadas as partes para apresentarem proposta de acordo ou 

especificarem as provas que pretendiam produzir, sobreveio aos autos 

manifestação conjunta das partes, noticiando a realização de uma 

autocomposição, cujos termos requereram a homologação por sentença 

para os seus devidos fins legais e de direito (fls. 139-140).

Não obstante a isso, a parte corré manifestou-se, dando conta do 

cumprimento da obrigação estabelecida entre as partes, ao requereu a 

extinção do feito (fls. 141-142).

É o breve relato. Fundamento e Decido.

As partes são capazes, estão representadas por advogados devidamente 

habilitados e a questão em torno da qual celebraram acordo versa acerca 

de direito patrimonial disponível.

A obrigação pecuniária encetada foi devidamente satisfeita, não havendo 

nada mais a ser discutido ou requerido.

Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 487, inciso III, alínea "b", e 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Nada tendo as partes disposto quanto às custas e despesas processuais, 

estas deverão ser divididas igualmente entre elas (CPC, 90, § 2º).

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Tendo as partes renunciado ao prazo recursal da presente sentença 

homologatória, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

com as anotações baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 383159 Nr: 19400-79.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEZ PEREIRA DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n. 19400-79.2009.811.0041

Código 383159

Vistos.

Verifico que à fl. 234, a executada colacionou o comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 236 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

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 espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 10.798,20 (dez mil setecentos e noventa e oito reais e 

vinte centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do valor 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 

montante disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 236.

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.: 900854 Nr: 30494-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEU BUTECO COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 
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DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1031674 Nr: 37618-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 704819 Nr: 39503-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. B. DE SALES E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:8958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945919 Nr: 57950-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 3553-81.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ, CÉLIA REGINA 

CURSINO FERRAZ E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARIAMA VIAGENS E TURISMO LTDA, 

EUROVIP'S OPERADORA INTERNACIONAL DE TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT, JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050-MT, LUIS 

GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROGERIO C. E TUCCI - 

OAB:53416/SP

 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, retirar a 

petição de desconsideração da personalidade jurídica, desentranhada dos 

autos as fls.757/775, para que proceda a distribuição da mesma por 

dependência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 378369 Nr: 14470-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DITAMAR FRANCISCO GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, PAULO MÁRCIO 

RIBEIRO, PAULO ARTUR MOTTA DE MORAIS, CLAUDIMAR DEMARCO, 

JORGE ITO, ERVILA SILVA DE ALMEIDA, ZAID OMAIS, ADMAR PINTO DOS 

SANTOS REIS, RODRIGO DE MESQUITA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Wesley Verzignazzi - 

OAB:23171/O, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.
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Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023683-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UANDER LOPES PEREIRA DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 10489194 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013561-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT0015370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013561-41.2018.8.11.0041. AUTOR: 

STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ RÉU: AGEMED SAUDE S/A 

Vistos. STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ ajuizou a presente 

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C COM INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS” em desfavor da AGEMED SAÚDE S/A, pretendendo, 

liminarmente, a cominação à ré da obrigação de autorizar/custear o seu 

tratamento cirúrgico de colecistectomia – vídeo por apresentar quadro de 

cólica biliar com sinais de colecistite decorrente de colecistopatia crônica 

calculosa com início de leucocitose, inclusive, com quadro infeccioso, com 

possibilidade de evolução para uma pancreatite ou colangite. É o breve 

relato. Decido. Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 

do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária ser beneficiária de plano de saúde junto à parte ré 

(id´s 13273039 e 13273041), a indicação do tratamento cirúrgico de 

colecistectomia – vídeo destinados à garantia de melhor qualidade de vida 

à parte autora, sob pena de piora no seu quadro geral de saúde (id´s 

13273046, 13273050, 13273055 e 13273058), elementos estes que se 

demonstram suficientes para a concessão da liminar, diante da simples 

negativa da ré, ao fundamento de que a parte autora beneficiária do plano 

estaria em carência. No entanto, conforme entendimento da melhor 

doutrina e jurisprudência, o portador de doença crônica/grave não pode 

aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, caso de 

antecipação dos efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento 

indicado e prescrito pelo médico responsável. Do mesmo modo, verifico o 

perigo de dano inclusive o risco ao resultado útil do processo, uma vez 

que a parte autora, caso não lhe seja disponibilizado o tratamento cirúrgico 

indicado por seu médico assistente, poderá não obter os resultados 

esperados do seu tratamento, o que implicará em curto prazo em 

manifesto prejuízo ao seu quadro geral de saúde físico-psicológica. 

Necessário consignar, ainda, que o direito à saúde foi elevado pela 

Constituição Federal à condição de direito fundamental do ser humano, a 

constituir bem de elevada importância. O direito subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição Federal de nosso País (CF, 196). 

Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade se 

deve velar, de maneira responsável e representa, na concreção do seu 

alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das 

pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possui a não ser a 

consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. A 

partir dessa premissa, as operadoras ou seguradoras de saúde, na 

elaboração e no cumprimento do contrato, possuem o dever de agir com 

boa-fé, a abranger o respeito e a lealdade, preservando-se a dignidade, a 

saúde, a segurança e a proteção dos interesses econômicos do 

segurado, em face da presunção legal de sua vulnerabilidade. De fato, o 

direito à livre iniciativa, que garante a atuação destas empresas no 

mercado, deve ser exercido em harmonia com o princípio da boa-fé 

objetiva, respeitando-se a defesa dos consumidores, porquanto as 

restrições, quanto aos procedimentos complementares e opcionais, não 

podem abranger, em contrapartida, intervenções e tratamentos 

indispensáveis à manutenção básica da saúde do usuário, tanto física 

quanto mental. Ora, é certo que a impossibilidade da parte autora iniciar 

seu tratamento, agrava seu quadro de saúde de forma imediata, e, em 

razão da ausência do tratamento cirúrgico de colecistectomia – vídeo, 

mormente em razão do quadro infeccioso que já a acomete, poderá ter 

uma evolução da sua patologia para uma pancreatite ou colangite, o que 

tornará muito mais custoso ao plano/seguro de saúde se tal episódio 

ocorrer. Friso, ainda, que a matéria em discussão nos autos deve ser 

analisada à luz do entendimento consolidado pelo Colendo Tribunal 

Superior de Justiça que a respeito do tema fez editar a Súmula 469, 

verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde.” Dessa forma, dúvidas não pairam quanto à aplicação da 

legislação consumerista ao caso dos autos, o que desde já pugna a parte 

autora, com a consequente aplicação das medidas que asseguram os 

direitos básicos do consumidor, especialmente aquelas previstas nos 

artigos 6º, incisos IV, V, VI, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

entre outras. Ademais, entendo que além de afrontar os dispositivos da 

legislação consumerista é inegável que a demora em proporcionar de 

maneira efetiva o tratamento autorizado, atenta também contra o princípio 

da boa-fé contratual cuja previsão está contida no artigo 422 do Código 

Civil Brasileiro, verbis: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé.” Em última análise, dada a gravidade da situação 

relatada e demais aspectos envoltos na controvérsia, incide no caso dos 

autos o princípio da dignidade da pessoa humana que constitui um dos 

fundamentos sobre os quais está alicerçada a República, conforme 

previsão contida no artigo 1º, III, da Constituição Federal, verbis: “Art. 1º A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da 

pessoa humana;” Nesse diapasão, o contrato não pode ser visto 

tão-somente como um instrumento de circulação de riquezas, mas também 

como de desenvolvimento social, visto que o interesse das partes 

contratantes não pode contravir a valores constitucionais, como por 
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exemplo, a defesa do consumidor (arts. 5.º, “caput”, XXXII, e 170, “caput”, 

V, da Constituição). Portanto, em que pese o interesse econômico das 

empresas de planbo de saúde, entendo ser mais relevante a proteção que 

deve ser conferida consumidores, que têm posição vulnerável na relação 

jurídica (art. 4.º, I, da Lei 8078/90), sobretudo porque o objeto principal do 

negócio jurídico é a saúde, direito fundamental social. Assim, preenchidos 

os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada 

comporta deferimento, eis que evidenciados a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a parte 

requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito for julgado 

improcedente, poderá pleitear o ressarcimento das despesas de que trata 

o processo. Diante do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória 

de urgência vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar 

que a parte ré autorize/custeie o tratamento cirúrgico de colecistectomia - 

vídeo e demais procedimentos indicados pelo médico assistente para o 

tratamento da patologia que acomete a parte autora, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de execução indireta, inclusive, com a 

aplicação de multa cominatória diária, que arbitro desde já no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), no caso de descumprimento injustificado da 

medida, limitada ao patamar de 200.000,00 (duzentos mil reais), sem 

prejuízo da sua eventual majoração. Em atenção ao que determina o art. 

334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 23/07/2018, às 08:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 02 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 

335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer, inclusive, sendo necessário, em sede de 

plantão judiciário. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Emerson Luís Pereira 

Cajango Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013487-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON VIEIRA MASCARENHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEALCIR ALVES DA SILVA ZORZETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013487-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

HUDSON VIEIRA MASCARENHAS REQUERIDO: CLEALCIR ALVES DA 

SILVA ZORZETTI Vistos, etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de Sociedade de Fato c/c Danos Materiais e Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada promovida por HUDSON VIEIRA 

MASCARENHAS em face de CLEALCIR ALVES DA SILVA ZORZETTI, 

ambos qualificados nos auto. É o relato do necessário. Fundamento e 

Decido. O feito deverá ser redistribuído a uma das Varas Especializadas 

em Família e Sucessões desta Comarca, as quais têm competência para 

processar e julgar questões desta natureza. Desta feita, reconhecida a 

incompetência deste Juízo, DECLINO, de ofício, o processamento e 

julgamento do presente feito a uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões da Capital, nos termos dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 

5º, do Código de Processo Civil de 2015. Redistribua-se, promovendo-se 

as anotações e baixas necessárias. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1013399-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA CONCEICAO AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013399-46.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS DA CONCEICAO AMORIM RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 

MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM, devidamente qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com a presente Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos em face de BANCO PAN S.A, igualmente qualificado. 

Argumenta o autor que pretende a exibição do contrato nº 166758, 

firmado entre a Instituição financeira ré, bem como os estratos detalhados 

dos últimos 6 (seis) meses de utilização do cartão de crédito vinculado ao 

contrato, de nº 4346393924441045. É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Com a criação das varas bancárias e do provimento n.º 

004/2008/CM, àquelas varas especializadas são as competentes para 

processar e julgar as demandas que envolvem interesse bancário, 

alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas 

de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, financiamento, inclusive 

da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

divida. O artigo 1º §º do provimento 004/2008/CM, assim dispõe: Artigo 1º 

parágrafo 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por 

exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. O caso em tela possui natureza tipicamente bancária, de modo que 

a competência para seu processamento é exclusivamente de uma das 

Varas Bancárias desta Comarca. Com tais considerações, conheço a 

incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de competência em direito bancário desta Comarca de 

Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito, devendo estes 

autos ser remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a 

redistribuição ao juízo competente. Procedam-se às baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002292-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DIAS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002292-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ARLINDO DIAS DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ARLINDO DIAS DA COSTA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 
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suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 12.10.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 11601987, 11601992, 11601996 . Devidamente citada 

(id. 11722312 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

12792719 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II 

– Pedido Administrativo Prévio. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 13084705 . Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 12935699 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13177808 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13205514. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência do 

SAMU e Boletim de Atendimento (id. 11601996), a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Certidão de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (id. 

12935699). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 
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Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12935699), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO 

ESQUERDO E PÉ ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão EMBRO ESQUERDO 25% LEVE 2ª Lesão PÉ 

ESQUERDO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Lesão 1 - Havendo 

perda de um dos ombros terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 25% sobre 25%, perfazendo o total de 6,25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Lesão 2 - Havendo perda de um dos pés terá a vítima 

direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25%, perfazendo o total de 

12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - Lesão 1 - OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 - Lesão 2 - PÉ ESQUERDO: *50% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 

Total: R$ 1.687,50 Lesão 1 + Lesão 2 = R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 
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parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(12.10.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de 

maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024925-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024925-44.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MILTON LIMA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS interpôs Embargos de Declaração ao id. 13216814, ao 

argumento de que há erro material na sentença de id. 13155557, vez que 

houve contradição quanto ao valor da condenação. Requer sejam 

conhecidos os embargos de declaração, a fim de sanar o erro material por 

contradição, especialmente para fazer como valor da condenação 

R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). É o 

relato. Decido. Primeiramente reconheço dos embargos por serem 

tempestivos. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos 

de declaração é complementar o acórdão/sentença/decisão quando 

presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Nesse sentido, colha-se os seguintes julgados: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. Os embargos de declaração constituem recurso hábil 

para sanação de omissão, contradição ou obscuridade existentes na 

decisão embargada, o que não ocorre no presente caso. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF - ARE: 704353 RS , Relator: Min. JOAQUIM 

BARBOSA (Presidente), Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, 

Data de Publicação: DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

OU OBSCURIDADE. Os embargos de declaração constituem recurso hábil 

para sanação de omissão, contradição ou obscuridade existentes na 

decisão embargada, o que não ocorre no presente caso. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF - ARE: 706512 RS , Relator: Min. JOAQUIM 

BARBOSA (Presidente), Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, 

Data de Publicação: DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013). 

Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste o 

embargante, considerando que por lapso, fora inserido o valor de 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), quando o correto seria 

R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Para 

fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 

*75% sobre R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 Dessa maneira 

o referido valor não foi observado na sentença, demonstrando a 

contradição noticiada. Com essas considerações, ACOLHO os embargos 

de declaração, para que fique constando no dispositivo da sentença a 

seguinte redação: “Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partira da data do acidente (04.06.2017) e 

juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2º, do CPC, considerando nesse aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa.” Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020611-55.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOELSON RIBEIRO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOELSON RIBEIRO DA SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 8691582, 8691584, 8691586, 8691591, 8691592 . 

Devidamente citada (id. 8777275 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 9505712 ), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da 

Seguradora Lider; II – Da Ausência de Comprovação de Entrega da 

Documentação; III – Da Ausência de Requerimento Administrativo; IV – 

Ausência do Laudo do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 10309318 . Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 10168694 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 10548656 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 10511321 . É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO 

POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por 

força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que 
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o autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, falta à parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, 

principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito pela 

seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário à propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, 

principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito pela 

seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece 

requisitos para solicitação da indenização securitária na via administrativa, 

deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na 

obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal requisito 

poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia médica, 

objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a 

preliminar de ausência de laudo do IML. Superadas as preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência do (id. 8691586), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Certidão de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10168694). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 
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ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10168694), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ DIREITO (...) III) 

Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PÉ DIREITO 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual 

(10%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 10%, 

perfazendo o total de 5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *10% sobre R$ 6.750,00 

= R$ 675,00 Total: R$ 675,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (07.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016488-14.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIO SOARES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCIO SOARES DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 27.06.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 7350466, 7350472, 7350480, 7350490 . Devidamente 

citada (id. 8216569 ), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(ids. 9371204 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo 

Passivo; II – Do Requerimento Administrativo Prévio; III – Da não 

Comprovação do Pedido Administrativo e a sua Recusa. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 10205668 . Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

9557807 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

10418657 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

10551238 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO 

DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, 

mas que não obteve resposta. No entanto, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar de Não Comprovação de Requerimento 

Administrativo. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 
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mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento (id. 

7350480), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 9557807). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 9557807), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): JOELHO DIREITO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 
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incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão JOELHO DIREITO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos joelhos terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 

2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (27.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035496-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIDAL (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035496-74.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA VIDAL REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIA APARECIDA 

VIDAL move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

09.09.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 10818149, 10818159, 10818168, 10818173, 

10818178, 10818185, 10818197, 10818217 . Devidamente citada (id. 

10850803 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

11385758, 11385760, 11385763, 11385764, 11385768, 11385771, 

11385775, 11385777 ), arguindo preliminarmente: I – Do Requerimento 

Perante a Porto Seguro; II – Da Ausência de Requerimento Administrativo; 

III – Da Alteração do Polo Passivo; IV – Comprovante de Residência em 

Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 12488134 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 11872259 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13239605 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13238327. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE 

A PORTO SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento 

acostado nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 
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EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência SAMU 

(id. 10818185), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Certidão de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 11872259). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 09.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 
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com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10445965), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): SEGMENTO 

COLUNA CERVICAL E ESTRUTURA NEUROLÓGICA (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

SEGMENTO COLUNA CERVICAL 75% INTENSA 2ª Lesão ESTRUTURA 

NEUROLÓGICA 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. 1ª Lesão - Havendo 

perda de um dos segmentos da coluna cervical terá a vítima direito a 25% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Cumpre-me esclarecer 

que a coluna vertebral é composta pelas vertebras/segmentos cervicais, 

torácicas, lombares, região do sacro e cóccix. O Laudo médico pericial 

conclui que a lesão apontada, trata-se de lesão em segmento da coluna 

cervical, que tem por máximo indenizável 25% de R$13.500,00. 2ª Lesão - 

Havendo perda da estrutura neurológica terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10%, perfazendo o total de 

10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: Lesão 1- 

SEGMENTO COLUNA CERVICAL: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 

*75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 Lesão 2- 

LESÃO NEUROLÓGICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 Lesão 1 + Lesão 2 = 

R$ 3.881,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 
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no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (09.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 09 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035099-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ESTEVAM MIRANDA COMAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035099-15.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JORGE ESTEVAM MIRANDA COMAR REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JORGE ESTEVAM 

MIRANDA COMAR move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 01.01.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

10754941, 10754942, 10754945, 10754949, 10754950, 10754952, 

10754956, 10754958, 10754963, 10754966 . Devidamente citada (id. 

10829969 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

11396690, 11396697, 11396704, 11396707, 11396710, 11396717, 

11396722, 11396725 ), arguindo preliminarmente: I – Da Irregularidade de 

Representação Processual; II – Da Alteração do Polo Passivo; III – Do 

Requerimento Adm. Perante a Porto Seguro; IV - Da Ausência de 

Requerimento Adm.; V – Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 12399031 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 11869338 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13239230 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13228148. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. Em 

Análise dos presentes autos, verifico que a ausência de assinatura em 

procuração, ocorre única e tão somente, por impossibilidade do autor em 

assinar em decorrência de lesão no braço direito, outrossim, em audiência 

de conciliação, onde fora realizada pericia, o autor apresentou a devida 

documentação, inclusive assinando por meio de digital, sendo comprovada 

a impossibilidade de assinar. Portanto, me dou por satisfeito com a 

representação processual e rejeito a preliminar arguida. DA ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 
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MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

10754952), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 11869338). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 01.01.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 62 de 616



caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11869338), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): QUADRIL DIREITO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão QUADRIL DIREITO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda do quadril do lado direito terá a vítima direito a 25% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: QUADRIL DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.01.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021783-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NATALINO (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 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035214-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA (REQUERENTE)

JULIO DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001628-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ARAUJO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Julio César Kabroski Serafim OAB - MT0014386A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035799-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017382-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVALDI APARECIDO PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12951391, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002341-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAN FELIPE CAMPOS MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12952681, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000428-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO)

LARA BARBOSA DA FONSECA OAB - ES23848 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001072-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBERMALY PEREIRA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

ÁGUAS CUIABÁ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002552-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025906-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LUIZ AMARO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON LUIZ AMARO JUNIOR OAB - SP0200129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031049-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002409-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA MONTANA SANDOVAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038552-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ALVES DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001236-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), 

para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 12931536, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001518-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12936958, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001882-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI NEUSA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12938195, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001113-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEOFILO FRAGA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12938829, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006369-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MOLINA JAYME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12949232, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004020-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR DE SIQUEIRA (AUTOR)

LEILA ANGELICA DE CAMPOS SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO CPA IV (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6499/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004020-81.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO CESAR DE SIQUEIRA, LEILA ANGELICA DE CAMPOS SIQUEIRA RÉU: 

PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO CPA IV Não obstante as alegações 

suscitadas em sede de agravo de instrumento mantenho a decisão pelos 

próprios fundamentos. No mais, considerando que o agravo não recebido 

no efeito suspensivo intime-se a requerida para o efetivo cumprimento da 

decisão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017739-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILTON ALBUQUERQUE SHELID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017739-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ZILTON ALBUQUERQUE SHELID EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca da petição de Id. 13040463, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018845-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1018845-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULO SERGIO DE MORAES EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que Paulo Sérgio de Moraes move em desfavor 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 13197634. 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015230-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1015230-66.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSUE FERREIRA DE MELO EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca da petição de Id. 13033715, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027826-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLLEN KETWLY DE FIGUEIREDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027826-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KEROLLEN KETWLY DE FIGUEIREDO DA SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022394-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DOS SANTOS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022394-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NEIDE DOS SANTOS VIEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o débito, no prazo 

de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024773-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN DIAS NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024773-93.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KELVIN DIAS NASCIMENTO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o débito, no prazo 

de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015179-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROBERTO SARTORI SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015179-89.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROBSON ROBERTO SARTORI SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca da petição de Id. 13206554, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004120-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação ID 12949416, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005393-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SAMUEL DE PAULA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação ID 12949426, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038673-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLORA SANTIAGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038673-46.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DIOLORA SANTIAGO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 
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verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031944-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER VALDIR PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031944-04.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLEBER VALDIR PAIVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo 

presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 

355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. Ao 

impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que quantifica as 

suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que requereu 

expressamente em contestação a produção de prova pericial. Ademais, 

no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a 

distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, 

sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o 

Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando 

da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o 

Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba 

suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 
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para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016762-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016762-75.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015070-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI FREIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015070-41.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SHIRLEI FREIRES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o débito, no prazo 

de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021932-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SANTANA DE ALVARENGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021932-28.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SIDNEY SANTANA DE ALVARENGA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 
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débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014660-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SIRQUEIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014660-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RENATO SIRQUEIRA DE SOUSA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021777-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON BORGES JAYMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021777-25.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LENNON BORGES JAYMES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o débito, no prazo 

de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019193-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FIGUEIRA PALERMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019193-82.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA FIGUEIRA PALERMO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intimem-se as partes 

para se manifestarem acerca do laudo pericial de Id. 10916463, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015161-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DE SOUSA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015161-68.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAPHAEL DE SOUSA RODRIGUES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca da petição de Id. 13206064, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006043-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSA DA SILVA FRANCISCO (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12950316, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006604-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR CASSIMIRO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 
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12950763, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008996-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CORREA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002506-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE ARAUJO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12952139, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019522-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILINO FERREIRA DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019522-94.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOCILINO FERREIRA DE SANTANA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019857-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHAN MATOS DA SILVA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019857-16.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NATHAN MATOS DA SILVA BORGES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021034-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA DE ALMEIDA MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021034-15.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUANA APARECIDA DE ALMEIDA MATIAS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020077-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARDOSO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020077-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GUILHERME CARDOSO JUNIOR EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 
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Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000659-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000659-56.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE RODRIGUES LEITE REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 
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laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004121-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VITOR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação ID 12952415, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026953-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA PAES SATURNINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026953-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

POLIANA PAES SATURNINO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para se manifestar acerca 

da petição de Id. 13139239, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033944-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033944-74.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DEVAIR RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 
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proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025589-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025589-75.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEONILDO GONCALVES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca da petição de Id. 13216345, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006038-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRYS SOUZA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12952625, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004454-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12952665, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004342-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA SILVA RODRIGUES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 manifestarem sobre o 

laudo/avaliação ID 12952666, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033475-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLINI (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12952714, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023496-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SCHEFFER MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023496-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCAS SCHEFFER MACEDO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o débito, no prazo 

de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 
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honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002773-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12928243, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038619-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOIR EDUARDO FERNANDES (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12930231, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005635-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12953963, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002655-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VIEIRA ORIVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003322-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE BISPO CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005307-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DE CASTRO (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12952768, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006040-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JESUINO FONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 
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seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12952867, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005302-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZIEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12953107, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006068-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS FERREIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12973656, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035116-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037351-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DOS REIS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12955179, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006667-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. L. M. (AUTOR)

JILMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12954821, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006045-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN KAROLYNE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12955441, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001341-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE KATIELLE LIMA PEREIRA TAVARES (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12916288, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001117-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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 manifestarem sobre o 

laudo/avaliação ID 12955427, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000280-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIO DE ARRUDA ALVARENGA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12955667, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024516-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FLORENCIO 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:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12955723, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005030-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ADRIANE SILVA DINIZ (AUTOR)

R. J. D. P. S. (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12955733, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002430-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE JACINTA RAMOS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação ID 12929456, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002220-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12955808, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001676-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA BRUNA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12955842, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003149-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANE DE SOUZA CAMPOS OAB - 722.026.701-06 (REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12935069, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006081-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12955888, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035573-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA GONCALVES DE SOUZA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)
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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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12935908, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004150-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12956151, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000971-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ALCANTARA (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12913370, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001218-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DE FATIMA DA SILVA BARROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação ID 12936096, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005574-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DE SA FERREIRA (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)

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 as partes: autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação ID 12956502, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005558-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO NONATO DA CRUZ (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)

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12956799, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001049-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN DA GUIA TAQUES DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação ID 12936558, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006437-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RUBHIA MORAES BELLO (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12957296, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006572-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESVALDO FREITAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 
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12957485, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003586-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 as partes: autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação ID 12957695, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001168-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MERLINI (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação ID 12936862, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006066-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA RAMOS (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12958297, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAIMES RAMOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12937143, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004274-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DE OLIVEIRA (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12950058, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006587-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12958297, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034801-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BRUNO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12950141, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006058-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIR MARCIO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035956-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVILSON RODRIGUES LIMA (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:
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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 as partes: autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação ID 12953264, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005303-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PETRENKO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12961068, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002683-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12939658, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002272-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação ID 12955895, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004191-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CAMPOS MACEDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005847-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO MARQUES DE SENE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001132-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000084-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MANOEL DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004384-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

12956387, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025704-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SANTANA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA LEITE OAB - MT20728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033309-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 manifestarem sobre o 

laudo/avaliação ID 12956941, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000828-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSEIA APARECIDA FONTANA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000515-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM DAS AMERICAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-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), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034682-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos 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 manifestarem sobre o 

laudo/avaliação ID 12952965, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001735-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. E PARTICIPACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002394-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002211-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA PEREIRA DA COSTA OAB - MT18486 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. L. P. S. (REPRESENTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003035-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROCHA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029799-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. M. (REQUERENTE)

F. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001963-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ROBERTO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASCONT CORRETORA DE SEGUROS LTDA (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDER WINKERT OAB - MT0015451A-O (ADVOGADO)

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (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: 1021134-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais Id. 13130422, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001812-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLINE MICHELLY DE MORAES PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021490-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERMINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais Id. 13130533, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015904-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE AJALA SCHEROCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais Id. 13130931, no 
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prazo de 20 (vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015166-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX RAFAEL GONCALVES GIROLOMETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais Id. 13132099, no 

prazo de 20 (vinte) dias

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019947-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEDINA PEIXOTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais Id. 13132321, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003904-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GONCALO PADILHA DUARTE (EXEQUENTE)

L. C. P. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais Id. 13132480, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022121-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IZABEL MONZILAR GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais Id. 13132622, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002423-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULHO CEZAR CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais Id. 13133274, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003856-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JECKSON CAMPOS DA CRUZ XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais Id. 13133388, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

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).

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1012656-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA CATARINO DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA RAMOS OAB - MT0009610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003551-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORLEI VITORASSI (EXECUTADO)

SIRLEY STEDTEN VITORASSI (EXECUTADO)

MARIA LURDES VEZIGN AZZI (EXECUTADO)

SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI (EXECUTADO)
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ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI (EXECUTADO)

ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI (EXECUTADO)

ANTONINHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ARDUINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para informar sobre cumprimento da carta precatória, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031405-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RISEILE REZENDE DE MORAIS ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT0021351A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA DA ROSA OAB - MT16099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

DOUGLAS GONZALES (RÉU)

MARCIA REGINA S ABREU (RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

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

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031405-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RISEILE REZENDE DE MORAIS ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT0021351A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA DA ROSA OAB - MT16099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

DOUGLAS GONZALES (RÉU)

MARCIA REGINA S ABREU (RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

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

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031405-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RISEILE REZENDE DE MORAIS ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT0021351A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA DA ROSA OAB - MT16099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

DOUGLAS GONZALES (RÉU)

MARCIA REGINA S ABREU (RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

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

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015765-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS DIAS MARQUES (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 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: 1031815-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1021703-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS URBANO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022642-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE JUPIRA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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: 1010672-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA IVONE BARBOSA OLIVEIRA (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: 1008499-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013019-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO MIOTTO (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:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

EUROPAMOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013019-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JORGE ALBERTO MIOTTO RÉU: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA., EUROPAMOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Intime-se a 

parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013259-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. ANTHONY BOM - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (EXECUTADO)

LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOAO FERREIRA OAB - 064.166.409-53 (PROCURADOR)

LUIZ CARLOS LOPES OAB - 175.660.377-49 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013259-12.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

W. ANTHONY BOM - ME EXECUTADO: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS 

RODOVIARIOS, LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 

PROCURADOR: LUIZ CARLOS LOPES, EVERALDO JOAO FERREIRA 

Redistribua-se o feito por dependência aos autos nº. 

36399-97.2015.811.0041 – Cód. 1029159, em trâmite perante a 9ª Vara 

Cível. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015656-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDAZIO INACIO DE OLIVEIRA (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: 1033828-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURINEIDE MARTINS 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 AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1013436-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVINO DE SOUZA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013436-73.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELVINO DE SOUZA BARBOSA RÉU: MARCIA CRISTINA PEREIRA Intime-se 

a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 
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distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033945-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 13290175 e 

13290177, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015885-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVAN DOS SANTOS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004872-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAUDYLANN DANTAS LIMA OAB - 017.349.841-80 (REPRESENTANTE)

NAUDINEY DANTAS DE LIMA OAB - 002.951.191-79 (REPRESENTANTE)

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 13290112 e 

13290113, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016060-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MOREIRA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1016092-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI OAB - PR12198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A (RÉU)

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 13289921 e 

13289922, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014205-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FABIANE TEIXEIRA (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 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: 1010593-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LOUIZ 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)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003700-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARTINS FINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003700-31.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FLAVIO MARTINS FINI RÉU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL 

S.A. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação de Id. 

13085228, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012305-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAN RAFAEL SILVA SANTOS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 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.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022397-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO BATISTA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022397-37.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SILVANO BATISTA DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020512-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO SANTOS RAMOS (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020512-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDESIO SANTOS RAMOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021935-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021935-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EVERALDO PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004721-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERAFIM DA PAIXAO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004721-76.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO SERAFIM DA PAIXAO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o débito, no prazo 

de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033869-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GILDSON ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033869-35.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: PEDRO GILDSON ALVES GONCALVES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a 

matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de 

julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, 

razão pela qual passo sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico 

apresentado pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré atraiu 

para si o ônus da prova, além do que requereu expressamente em 

contestação a produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é 
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aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela agravante, até 

porque poderá buscar o montante despendido com os honorários periciais 

da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o 

seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA 

DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE 

TRATA DO ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO 

DE PROVA NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS 

HONORÁRIOS PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, 

cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas 

processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, in casu 

levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em face da 

hipossuficiência da parte demandante importar na delonga desnecessária 

da solução da causa, o que atenta aos princípios da economia e 

celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga dinâmica da prova 

parte do pressuposto que o encargo probatório é regra de julgamento e, 

como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova essencial ao 

convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte 

hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto é, de ordem 

negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034598-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA SILVA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034598-61.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

REINALDO DA SILVA SANTANA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que 

manifeste sobre a petição de Id nº 13258350 , no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011012-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENDO SIMPLICIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011012-92.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSENDO SIMPLICIO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035630-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035630-04.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS GOMES DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o débito, no prazo 

de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020877-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLACIELE SILVA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020877-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GLACIELE SILVA NOGUEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o débito, no prazo 

de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019041-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA NASCIMENTO FERREIRA DE AGUILARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019041-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LAUDELINA NASCIMENTO FERREIRA DE AGUILARES EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor 

para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022110-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022110-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1014212-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN PABLO CAMPOS QUIONES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014212-10.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RUAN PABLO CAMPOS QUIONES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019013-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019013-66.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AILTON PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007451-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA MORETTO OAB - SP288353 (ADVOGADO)

RAQUELINE TALITA ALBERTO PEREIRA LOZANO OAB - SP317223 

(ADVOGADO)

CAROLINA RIGOLI ROSSI OAB - SP250378 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANCISCO ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007451-26.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS 

LTDA EXECUTADO: THIAGO FRANCISCO ROSA DA SILVA Tendo em vista 

que houve um equívoco na expedição do mandado de citação, expeça-se 

novamente o mandado ao executado por diligência do juízo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036658-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIM PAO RESTAURANTE EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO JOBIM OAB - MT0006412A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036658-07.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME RÉU: SIM PAO RESTAURANTE 

EIRELI - ME Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que desejam produzir. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será organizado 

e saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas 

a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o 

caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011989-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011989-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA EXECUTADO: 

EDSON SILVA PEREIRA 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). 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007048-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - 028.473.811-55 (PROCURADOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PEDRO BRANDAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007048-57.2018.8.11.0041. AUTOR: DAC 

- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA PROCURADOR: ANDRE 

LUIS AUGUSTO MARTINS RÉU: SUPERMERCADO PEDRO BRANDAO LTDA 

- ME Cite-se o executado, por meio da sócia Sra. BERNADETE CRISTINA 

CORREA DE MORAES JUSTEN, conforme a despacho anterior de Id. 

12396908. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025785-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025785-45.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDINEI DIAS DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para informar se já houve o restabelecimento da energia, 

no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, expeça-se ofício à Central de 

Mandado para informar o cumprimento do mandado de citação de Id. 

9632521. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032701-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS ABSOLON SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032701-95.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCO CARLOS ABSOLON SOARES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025056-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025056-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022285-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER EVANGELISTA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022285-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WAGNER EVANGELISTA ALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024139-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024139-97.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSANA APARECIDA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
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apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022243-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022243-53.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME EXECUTADO: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO 

FERREIRA Defiro os pedidos de ID. 5797959 Solicito informações mediante 

convênio BACENJUD e RENAJUD em relação à executada Thiago dos 

Santos Carvalho Ferreira. 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. No mais, 

intime-se a parte exequente para ver se tem interesse em face das outras 

restrições em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de maio de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 758541 Nr: 10796-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOFIA EUZÉLIA BRUNO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR 

- OAB:23137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Verifico que a requerida depositou os valores (fl. 166) após a concessão 

de tutela antecipada (fls. 21/22). Assim, expeça-se alvará em favor da 

parte autora conforme dados de fls. 265.

Caso a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso tenha interesse em 

exigir os valores de honorários advocatícios estabelecidos na sentença 

de fls. 195/197 deverá seguir o rito previsto no Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1013649 Nr: 29139-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR VIANNA GOMES 

- OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Em face do teor da petição informando que não há possibilidade de 

acordo na audiência agendada para a data de 18/05/2018, às 10h30, bem 

como de que ainda estão em tratativas de acordo, cancelo a audiência de 

concicliação.

No mais, aguarde-se manifestação das partes acerca de eventual acordo 

formulado no prazo informado na petição.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1043414 Nr: 43217-65.2015.811.0041

 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: ELIZABETH REGINA PACOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO PACOLA, AGDA 

CRISTIANE PACOLA, LINDALVA DAS GRAÇAS MONTEIRO PACOLLA, 

GUILHERME PACOLA NETO, MARIA LAISE PACOLA, LUCIANO MONTEIRO 

REIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, Jorge Andre Ritzmann de Oliveira 

- OAB:11985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT, MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS - 

OAB:14560/MT

 Retifique-se a autuação e registro do feito para constar Espólio de 

Lindalva das Graças Monteiro Pacolla.

Intime-se a parte autora para que impugne a contestação de fls. 

1286/1289/verso, bem como se manifeste acerca da petição de fls. 

1291/1292 e documentos de fls. 1293/1296, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815329 Nr: 21780-36.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA COELHO PEDROSA - 

OAB:30195, EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - 

OAB:7809/PE, INAIAN FERNANDES LEOTTI - OAB:14414/MT, RENAN 

JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 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 acerca da 

proposta de honorários pericias fls. 380/382, no valor de R$ 15.980,00, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1012665 Nr: 28651-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALMEIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S/A, DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAÚJO - OAB:12247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9.566/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO;b)Ante a tempestividade, 

recebo o agravo retido de fls. 146/148 e determino a intimação da parte 

autora para ofertar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias CORRIDOS 

(regra do CPC/73). Após, conclusos para Juízo de retratação;c)DEFIRO a 

produção das provas documental, testemunhal, depoimento pessoal das 

partes, sob pena de confissão e pericial;d)Oportunizo as partes 

apresentar em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das 

questões de fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os 

sujeitos processuais;e)Em face da perícia requerida, nomeio para 
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realização da perícia, independentemente de compromisso, a empresa 

MEDIARE, com endereço na Av. Isaac Póvoas, n. 586, Sala 1-B, Centro 

Norte, Cuiabá-MT, CEP 78005-340, telefone: 65- 3322-9858, sitio eletrônico 

www.mediaremt.com, endereço eletrônico contato@mediaremt.com, a 

qual deverá indicar ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o profissional 

para a realização da perícia e sumula curricular. A seguir, intimem-se as 

partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir impedimento ou 

suspeição, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. 

Após, intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Manifestem-se as partes sobre a proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias.f)Uma vez que a perícia foi 

solicitada pelas requeridas Renault do Brasil S/Ae Doeler Distribuidora de 

Veículos Ltda, a estas incumbe o ônus pelo pagamento, na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada;g)Designo audiência de instrução 

para o dia 14 de agosto de 2018 às 15h. Nos termos do art. 357, §4 do 

CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem o rol de testemunhas;h)Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do 

CPC/2015;Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815329 Nr: 21780-36.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA COELHO PEDROSA - 

OAB:30195, EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - 

OAB:7809/PE, INAIAN FERNANDES LEOTTI - OAB:14414/MT, RENAN 

JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Proceda-se com a juntada do documento apresentado pelo advogado da 

parte autora em audiência.

Homologo a desistência do depoimento pessoal da parte autora.

Designo audiência de continuação para o dia 04 de julho de 2018 às 

13h30, com a finalidade de inquirição da testemunha Vander Fernandes.

Com as relação as demais testemunhas arroladas pela parte autora, 

expeça-se carta precatória (petição de fls.378/379), devendo a parte 

autora ser intimada para efetuar o respectivo preparo.

 Outrossim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora 

se manifeste acerca da proposta de honorários periciais de fls. 380/382.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1031648 Nr: 37608-04.2015.811.0041

 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: ANDRE LUIZ MAIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BENES SENHORA 

HIRSCHFELD - OAB:171.674-SP, JOSE ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA 

- OAB:41.775 OAB/SP

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO, rejeitando-se a 

preliminar suscitada;b)DEFIRO a produção das provas documentais, 

testemunhal, depoimento pessoal, sob pena de confissão e 

pericial;c)Determino a distribuição do ônus da prova, conforme alhures 

mencionado;d (...) )Nomeio para realização da perícia, independentemente 

de compromisso, o perito Dr. IVO ANTONIO VIEIRA, CRM 1043, Médico 

Perito da Justiça do Trabalho, Professor de Medicina Legal da UFMT, 

dentre outras inúmeras qualificações, com endereço na Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, Hospital Amecor, nº 898, Bairro Baú, 

C u i a b á / M T ,  t e l e f o n e  n º  ( 6 5 )  3 6 1 2 - 7 0 3 3 ,  e m a i l : 

ivanantoniovieira@terra.com.br. A seguir, intimem-se as partes para, em 

15 (quinze) dias, querendo, arguirem o impedimento ou a suspeição do 

perito, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se 

o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. A seguir, manifestem-se as partes sobre a proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a secretaria com a 

intimação das partes somente depois que o perito juntar sua proposta de 

honorários. Caso o perito não faça a juntada no prazo estipulado, faça-me 

os autos conclusos antes da referida intimação. Havendo proposta de 

honorários, venham-me conclusos após o prazo concedido às 

partes;f)Uma vez que a perícia foi solicitada pela parte autora (fls. 182) e 

pela requerida (fls. 180/181), as despesas deverão ser rateadas 

igualmente entre os litigantes, ficando cada um responsável pelo 

pagamento de metade (50%), nos termos do art. 95 do CPC. Como a parte 

autora é beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte será paga pelo 

Estado, caso a mesma saia vencida da presente demanda. Ou, pela parte 

requerida como ônus da sucumbência;g)Designo audiência de instrução 

para o dia 08 de agosto de 2018 às 15h30. Nos termos do art. 357, §4 do 

CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem o rol de testemunhas;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 760537 Nr: 12908-66.2012.811.0041

 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: OPEN SAÚDE LTDA, CLAUDIO CÉSAR MANHÃS DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAÚDE SAMARITANO ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO RAPHAEL OLIVEIRA 

FONSECA - OAB:121.837/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a ausência das partes, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenho os autos conclusos em gabinete para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 268351 Nr: 1353-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVE DE OLIVEIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOUTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9961-MS, 

THIAGO AUED - OAB:OAB/SP-227.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JUNIOR - OAB:5645/MT, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Trata-se de Ação Sumária de Indenização por Danos Materiais e Morais 

em que Deive de Oliveira Souza move em desfavor de Gouth Valente 

Souza de Figueiredo.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls.603).

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.

 Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 780607 Nr: 34163-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO UEMURA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA 
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LTDA, COMERCIAL PEREIRA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Às fls.368/370, o exequente informou que o valor atualizado da execução 

é de R$ 12.731,27 (doze mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e sete 

centavos), pugnando pelo levantamento do valor bloqueado às fls.290.

A parte executada, devidamente intimada para manifestação, discordou 

dos termos da petição e alega que o valor devido é de R$8.360,79 (oito mil, 

trezentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), assim, requereu a 

intimação da parte exequente para manifestar acerca das informações 

prestadas, bem como, em caso de concordância do mesmo, que fosse 

autorizado o levantamento do valor retro mencionado (fls.371/375).

Às fls.381/382, a parte exequente pugnou pelo levantamento do valor 

incontroverso de R$8.360,79 (oito mil, trezentos e sessenta reais e 

setenta e nove centavos), e reiterou o alegado na petição de fls.368/370.

Diante disso, entendo necessária a elaboração de cálculos para dirimir a 

controvérsia.

Posto isto, determino a remessa dos autos a Contadoria para o seu mister.

Na sequência, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos 

cálculos da Contadoria Judicial, no prazo de dez dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos os autos.

No mais, defiro o pedido para o levantamento do valor incontroverso. 

Assim, expeça-se alvará em favor do exequente, observando-se os 

dados bancários indicados à fl.382.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 773980 Nr: 27160-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIA BATISTA DE ASSIS, TEOBALDO PRECIOZO DO 

ESPIRITO SANTO, JUVINO GONÇALVES DA SILVA, GESUINA MARIA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDEMIRO SANTANA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6.711/MT, ROBSON SANTOS DA SILVA - OAB:14.863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302-O, EDISON PEREIRA PRADO - OAB:14.521/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 888774 Nr: 22434-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE MARIA DAMBROS, LEONILDE MARIA 

GIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814/MT

 A requerida LEONILDE MARIA GRIZ DAMBROZ foi devidamente citada por 

edital, porém não apresentou contestação, consoante certidão de fl. 130. 

Desta feita, decreto-lhe a revelia.

Desse modo, nos termos do artigo 73, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio Curador Especial, o Defensor Público que atua nesta Vara, para 

fazer a defesa do executado.

Intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para ciência 

desta decisão e providências cabíveis à espécie.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1093139 Nr: 7549-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE BRASIL PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOMAIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, LAUDÊMIO DA COSTA, GRAZZIELLE 

OLIVEIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1123012 Nr: 20035-16.2016.811.0041

 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: ARNALDO CORREA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DE ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 As partes entabularam acordo conforme se vê às fls. 37/69, requerendo 

a homologação e a extinção do feito.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas remanescente em face da previsão do §3º, 

do art. 90 do CPC/2015.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775706 Nr: 28967-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ BARBOSA CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBENIS PEREIRA JARA - 

OAB:15.967/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

demonstrativo atualizado do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1126170 Nr: 21393-16.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUROPA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., POSTO 

RIBEIRINHO LTDA, JOAQUIM CARVALHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIAN DAVIS DE SANTA 

ROSA - OAB:6998/MT, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:OAB-MT11.564-A

 Tendo em vista o princípio da vedação da decisão surpresa, consagrado 

nos art. 9° e 10°, do CPC/2015, intimem-se a autora para que se pronuncie 

a respeito da manifestação de fls. 285/288 no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 743594 Nr: 40585-08.2011.811.0041

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO ITAPOAN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 157/verso.

Expeça-se mandado de averbação ao Segundo Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Cuiabá-MT, para registro da servidão 

administrativa em relação às 2 (duas) áreas denominadas: 1ª área 

(propriedade NB-MD-VB63-P11.01, com 2,3022 hectares) e a 2ª área 

(propriedade NB-MD-VB63-P13.00, com 0,1104 hectares), na mesma 

matrícula de n.º 69.382, em conformidade com a exigência estabelecida 

pelo art. 167, inciso I, item 6, da Lei dos Registros Públicos, incumbindo à 

parte autora adimplir os emolumentos cartorários correspondentes.

No mais, proceda-se com as anotações indicadas na petição de fls. 

158/verso.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 895595 Nr: 26806-78.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC ACABAMENTOS E REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:32.698/PR, 

JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO - OAB:13196, RAFAEL CORDEIRO DO 

REGO - OAB:45.335/PR, ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - 

OAB:49802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHERZAN 

AUZANI - OAB:6624/MT

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 

2018, às 15h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Outrossim, apreciarei o requerimento de realização de perícia grafotécnica 

após a instrução do feito para melhor análise acerca da pertinência e 

necessidade da produção de tal prova, não operando a preclusão “pro 

judicato”.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936665 Nr: 52921-39.2014.811.0041

 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: CINIRA DA SILVA WOLF DE AMORIM, HEINA DA SILVA 

AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTERICA TIJUCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT

 Ante a certidão de fls.96, cite-se a herdeira Heina da Silva Amorim por 

edital, nos termos do art. 256, I, do CPC.

Assim, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art.257 do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses do réu.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1130821 Nr: 23333-16.2016.811.0041

 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: FLAVIO ROJAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE MESQUITA VERGANI, FLAVIA 

APARECIDA COSTA M. SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 19.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000/MT

 Defiro o pedido de fls.170..

Assim, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art.257 do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses do réu.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 836737 Nr: 41673-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTRATIL EMBALAGENS LTDA, CELSO CEZAR AMICI 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCIMENTO E SIQUEIRA LTDA, DEMETRIO 

DIAS SIQUEIRO, joset legista do nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE ALVAREZ DA ROCHA - 

OAB:334.554/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls.214/215

Assim, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art.257 do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses do réu.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1006151 Nr: 25986-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRETH APARECIDA DE CAMPOS NICODEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRALE AMAZÔNIA S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RAYMUNDO 

NICODEMOS - OAB:9.136 - MT

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

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 

16/08/2018, às 16h00, para fins de colheita de esclarecimento do perito, 

depoimentos pessoais das partes, bem como oitiva das testemunhas, até 

o máximo de 10 (dez) para cada parte, devendo o rol de testemunhas ser 

ofertado em até 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015;

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 939941 Nr: 54551-33.2014.811.0041

 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: JOCELINO SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

EMPRESAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SIMILARES E PROFISSIONAIS DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO , JOAO 

GONÇALO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO Z. 

MENDONÇA - OAB:6.576/MT, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 

OAB:14941/MT, PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - OAB:OAB/MT 

20.627/O

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR NULA A 

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada na data de 

25/04/2013 (fls. 13/16), que culminou na exclusão do autor do quadro de 

sindicalizado do primeiro requerido, e, em consequência determinar a sua 

readmissão.Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno 

ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC.Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §8º, do 

CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos 

honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC). Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Transitada esta em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 750077 Nr: 1773-57.2012.811.0041

 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: MAXIGÁS DISTRIBUIDORA DE GLP COM. E P. DE S. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI 

- OAB:3.933/MT, PEDRO PAULO ARAÚJO CARVALHO DUARTE - 

OAB:11075-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim de CONDENAR a 

requerida ao pagamento do valor de R$80.474,94 (oitenta mil quatrocentos 

e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), acrescido de juros 

moratórios que devem incidir a partir da citação, no percentual de 1% a.m., 

conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 do CC, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do dia 25/01/2012.Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento pró-rata 

das custas processuais e, quanto aos honorários advocatícios, fixo-os 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º, do CPC, devendo cada parte arcar com os honorários da parte 

contrária.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1012656-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA CATARINO DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA RAMOS OAB - MT0009610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012656-36.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSAFA CATARINO DO VALE REQUERIDO: CUIABA PLAZA SHOPPING 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA Cuida-se de 

AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL 

ajuizada por JOSSAFÁ CATARINO DO VALE em face de CUIABÁ PLAZA 

SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ). Alega o requerente que seu imóvel é 

vizinho ao empreendimento do requerido, sendo que em face da 

construção e instalação do shopping causou avarias em sua casa. Na 

tentativa de resolver o problema amigavelmente notificou a ré em 

08/11/2016, que realizou vistoria no imóvel em 03/09/2016, constatando 

danos de grau leve. Por sua vez, a requerida solicitou 2 (dois) orçamentos 

ao autor, sendo prontamente entregues, no entanto, nada fez para 

solucionar os problemas apresentados até a presente data. Em razão da 

construção o imóvel vem apresentando rachaduras e avarias, 

acarretando riscos aos moradores. Assim, pugna liminarmente pelo 

deferimento da produção antecipada de prova pericial para constatar os 

danos sofridos. É o breve relato. Fundamento e decido. Conforme Daniel 

Amorim Assumpção Neves, a produção antecipada de provas perdeu sua 

natureza cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória 

autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo principal[1]. 

Trata-se, portanto, de procedimento que não tem por objetivo instaurar 

controvérsia e/ou lide. A ideia é justamente produzir a prova para que se 

possa averiguar a necessidade e/ou possibilidade de ajuizamento de uma 

ação principal. No caso dos autos vejo que o pedido liminar merece ser 

deferido, ao passo que se está a discutir sobre a responsabilidade civil da 

parte ré sobre os supostos danos causados na residência do autor. 

Ademais, a produção antecipada de prova mantém em seu primeiro inciso 

o periculum in mora típico das cautelares probatórias, ao prever ser 

cabível a antecipação de prova quando houver fundado receio de que 

venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos 

na pendência da ação. O imóvel encontra-se visivelmente com avarias 

consoante fotografias em anexo, sendo certo que a perícia deve ser feita 

o quanto antes, ao passo que os danos estão se agravando com o 

decorrer do tempo. Nesse cenário, entendo cabível o deferimento dos 

pedidos para que se seja realizada perícia no imóvel. Ante o exposto, com 

amparo nos arts. 381 a 383 do CPC, DEFIRO A PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA a fim de que seja realizada perícia no imóvel do autor. Nomeio 

para realização da perícia, independentemente de compromisso, o perito 

PALMIRO SOARES DE LIMA FILHO, Engenheiro Civil – CREA/MT nº. 

5670-D, com endereço à Rua 13 de Junho, nº. 877, Centro, Cuiabá-MT, 

CEP n.  78.020-000,  Te l . :  (65)  9  9982-5642,  e -ma i l : 

eng.palmirofilho2020@gmail.com. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir impedimento ou 

suspeição, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. 

Após, intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Manifestem-se as partes sobre a proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Uma vez que a perícia foi 

solicitada pela parte autora, o ônus ficará ao seu encargo, nos termos do 
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art. 95 do CPC. O perito deverá entregar o laudo pericial em 30 (trinta) dias 

após a realização da vistoria, respondendo a eventuais quesitos 

formulados pelas partes. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. Salvador: Ed. Juspodvm, 2017, p.699.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027981-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Processo: 1027981-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROBERTO SANTANA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Elizeu da Silveira 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. 

13030424. 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: 1029079-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNI DA COSTA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029079-08.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GIOVANNI DA COSTA ROCHA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Giovanni da Costa Rocha 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. 13152786. 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: 1013277-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SOUZA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013277-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAIR SOUZA DE MELO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em que Jair Souza de Melo 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. 13136328. 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: 1032711-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEITE DO COUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032711-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSANGELA LEITE DO COUTO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Rosangela Leite do Couto 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. 13223073. 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: 1026633-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026633-32.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIZEU DA SILVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em que Elizeu da Silveira 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. 13030424. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026646-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT0019509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

DAIANE SPOLTI OAB - SC45546 (ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026646-31.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de maio de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020639-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020639-23.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Visando 

ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: Especificarem que provas pretendem produzir, em 

15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida 

e a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 9 de maio de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000493-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA COSTA LARA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000493-24.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para impugnar a contestação. Após, deverá as partes em 15 

(quinze) dias, manifestarem quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos. 

Cuiabá, 10 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008820-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA HELOISA LOPES DA CUNHA (AUTOR)

MARIA CAROLINA DE AGUIAR CUNHA (AUTOR)

VANIA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA (AUTOR)

BRUNA HELOISA LOPES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILSON FLORIANO DA COSTA (RÉU)

BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR OAB - PR0055846A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008820-89.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de maio de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020471-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DE MATOS NAZARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1020471-55.2016.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 
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influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020613-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA ELLEN CRISTINA CORREIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1020613-59.2016.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de maio de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003585-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003585-44.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que, em 15 (quinze) dias, se manifestem quanto à 

possibilidade de utilização da perícia realizada perante a Central de 

Conciliação da Capital no julgamento antecipado do feito. Decorrido o 

prazo, façam-me os autos conclusos. Cuiabá, 10 de maio de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004858-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SAO BERNARDO PLAZA SHOPPING 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA OAB - SP178268 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JABUR MALUF JUNIOR (REQUERIDO)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004858-24.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Ante a 

ausência da petição inicial e os documentos que à instruem, intime-se a 

parte exequente para em 15 (quinze) dias apresentar os documentos 

exigidos no art. 260, II do CPC. Em igual prazo, deverá comprovar o 

pagamento das custas e a diligência do Oficial de Justiça. Cumpra-se. 

Cuiabá, 5 de março de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013578-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES VINICIUS DE MATOS MOURA OAB - MT24011/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013578-77.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá o autor emendar a inicial, 

informando endereço eletrônico de ambas as partes, bem como adequar o 

polo passivo da presente ação, eis que da inicial consta Águas de Cuiabá 

S/A e no cadastro do PJE figura a Cab Cuiabá S/A. Decorrido o prazo, 

concluso COM URGÊNCIA, eis que a presente pende de análise de pedido 

liminar. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013349-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FGR TRANSPORTES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COUTINHO DE AQUINO OAB - MT10176/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013349-20.2018.8.11.0041 DESPACHO A exequente 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias. Todavia, não juntou aos 

autos documento que comprove a situação de necessitada. Posto isto, 

intime-se a exequente para apresentar, em 15 (quinze) dias, cópia de 

suas 03 ultimas declarações de imposto de renda e/ou balancetes 

realizados, demonstrado assim que faz jus aos benefícios da Justiça 

Gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos. 

Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013445-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013445-35.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 
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holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá o autor colacionar extrato do 

SPC/SERASA que comprove a negativação que pretende suspender 

liminarmente, sob pena de indeferimento do pedido liminar. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018401-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BARBOSA DE OLIVEIRA 37294184836 (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO MENDES DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP330482 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DE OLIVEIRA VICENTE 95343776191 (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018401-31.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Esta carta 

precatória aguarda desde Março/2018 a parte autora comprovar o 

pagamento das custas e diligência do Oficial de Justiça. Portanto, nos 

termos do art. 393 CNGC/TJMT, devolva-se ao Juízo de Origem. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022689-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILEI ESTEVAM VIEIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BERNARDES FERREIRA VERNIZZI OAB - 356.319.438-67 

(PROCURADOR)

DIEGO TAVARES OAB - 376.257.038-86 (PROCURADOR)

HENRIQUE MARCONATTO DE ANDRADE OAB - SP319765 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ANTONIO FRANCO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022689-22.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que a parte autora não se manifestou sobre o ID 11302265, 

devolva-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 393 CNGC/ TJ MT. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012397-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA BORGES BERNARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012397-41.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001613-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARTINS DA SILVA OAB - MT3.067 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001613-05.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Tendo em 

vista que constou na decisão de Id. 13000909 que a ré deveria se abster 

de efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica na UC 

6/216486-1, em razão do débito cobrado no valor de R$5.996,32 com 

vencimento para dezembro de 2017, e que há informação de corte 

efetuado em 17 de maio de 2018, intime-se o autor para comprovar a 

quitação dos débitos vencidos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 

2018, eis que conforme consta do documento apresentado (ID. 13269396) 

referidas faturas estão em atraso, o que provavelmente ocasionou a 

suspensão no fornecimento. Cuiabá, 18 de maio de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007948-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DA SILVA LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007948-74.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014878-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRYELL VENTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014878-11.2017.8.11.0041 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. Cuiabá, 18 de maio de 
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2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007893-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVY MEDEIROS BASILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007893-26.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002360-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002360-86.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000118-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA DA COSTA COUTINHO (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000118-23.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de despesas médicas relativo ao seguro obrigatório 

DPVAT/ DAMS em que Jhonata da Costa Coutinho requereu os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita. Art. 98 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe 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. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a autora não 

atendeu ao chamado de ID 11365125. Cabe ao magistrado analisar o 

estado de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do 

benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de 

Mato Grosso. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos 

semelhantes, decidiu: “52181861 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS. EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (TJMT; 

AI 119454/2013; Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião 

Barbosa Farias; Julg. 11/03/2014; DJMT 17/03/2014; Pág. 17)” Temos visto 

muitas situações em que mesmo podendo, com algum tipo de esforço, 

pagar as custas dos processos, as partes vem em Juízo e alegam a 

hipossuficiência, fraudando, desta forma, os cofres do Poder Judiciário e 

a própria Lei. Portanto, considerando que a Assistência Judiciária deve 

ser deferida em casos de comprovada ausência de condições 

financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício à autora. Intime-se para 

recolher as custas judiciais iniciais, em 15 dias, sob pena de cancelamento 

e extinção nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil. 

Após, concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012799-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH BORGES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012799-25.2018.8.11.0041. Defiro a 

emenda à inicial, conforme requerido no ID n. 13252621. Registro que 

diante do pagamento do débito discutido, a tutela provisória de urgência 

perdeu o objeto. Ultimem-se os atos necessários à realização da audiência 

de conciliação designada. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de maio de 2018. Ana 

Paula da V. Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 725042 Nr: 20736-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISVALDO MENDES RAMOS - 

OAB:19.438/MT

 Posto isto, nos termos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente com resolução de mérito o pedido formulado nesta ação de 

consignação e DECLARO QUITADA a obrigação de pagamento de SUELI 

GARCIA DA SILVA para com o réu ALUIZIO DE SOUZA e referente ao 

cheque de emissão da autora no valor original de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), conforme cópia (microfilmagem) acostada à p. 12. Expeça-se ofício 

ao Banco do Brasil comunicando acerca da referida sentença, para as 

providências cabíveis.Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC. Contudo, diante da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa pelo prazo de cinco anos.Após o 

trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 773398 Nr: 26549-24.2012.811.0041

 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: C. B DE ARAÚJO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542/MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:6770

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os embargos monitórios e, em consequência, 

improcedente o pedido inicial formulado nesta ação monitória ajuizada por 

C. B. DE ARAÚJO ME contra COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA.Deixo 

de condenar a embargada (autora) por litigância de má-fé processual, por 

não visualizar nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Condeno a embargada (autora) ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC. P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de maio de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 454856 Nr: 26271-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D ARCK ALVES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, encaminho 

intimação ao advogado da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, esclareça a divergência dos dados da petição de fl. 118/121, 

protocolada sob o número 473074/2018, vez que a mesma consta como 

parte, pessoa não cadastrada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 776944 Nr: 30279-43.2012.811.0041

 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: ENEIDA AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GISELE WAHL DE 

ALCANTARA - OAB:11240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, Dr.ª Daniela Patini - OAB/MT 

11.660 - OAB:, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação sobre o Cálculo de fl. 570, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 397161 Nr: 31785-59.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIMURA TOMOO

 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: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7.670MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerida para 

depositar 50% dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme determinação de fl. 347.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1053144 Nr: 47974-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA COSTA SÁ DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SIDNEI MODESTO OEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduino - OAB:13587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, fornecer o resumo da inicial no endereço de e-mail desta 5ª 

Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição 

do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 885937 Nr: 20468-88.2014.811.0041

 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: GILMARA CASTRO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

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

OAB:4.062/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às 

fls. 98/100 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 360727 Nr: 30711-04.2008.811.0041

 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: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:7108 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Nos termos do item 8.1.1 do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 
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autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 812794 Nr: 19283-49.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR CONCEIÇÃO MENDES, EDUARDO CONCEIÇÃO 

MENDES, ANALICE CONCEIÇÃO MENDES, HCM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JORGE BASÍLIO DE 

OLILVEIRA - OAB:14.849/MT, EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.849, THEMIS LESSA DA SILVA - OAB:15.355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAFAEL BUSS - 

OAB:7023

 Processo nº 19283-49.2013.811.0041

Código 812794

Vistos.

Intime-se a parte ré para manifestar sobre as cartas precatórias 

devolvidas (p.209/211 e 212/223), em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se com URGENCIA processo da meta 02/2018- CNJ.

Após, concluso para deliberações.

Cuiabá, 14 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.: 945461 Nr: 57687-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROTELMEL

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 57687-38.2014.811.0041

Código 945461

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

147/148.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do provimento 

68/2018 do CNJ.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 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.: 1028244 Nr: 35932-21.2015.811.0041

 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: MARCOS VELASCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 35932-21.2015.811.0041

Código 1028244

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 188).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do provimento 

68/2018 do CNJ.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de maio de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 263401 Nr: 22126-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON ANTONIO OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDI CLEBER RODRIGUES MARTINS, EDIR 

LUCIANO MARTINS MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CORRÊA GOMES - 

OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, JOAO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:14.249

 Processo n° 22126-31.2006.811.0041

Código 263401

DESPACHO

 O exequente Celso Antonio Opolski e o executado Edir Luciano Martins 

Manzano apresentaram petição de acordo às p. 253/254, não tendo 

manifestação do executado Edi Cleber Rodrigues Martins sobre essa 

petição.

Assim intime-se o executado Edi Cleber Rodrigues Martins para se 

manifestar sobre o acordo apresentado a p. 253/254, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Em seguida, concluso para homologação.

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.: 1137419 Nr: 26321-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, AM/PM 

COMESTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME ENERGIA PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA, RENATA EMBOAVA DIAS, ANDRÉ LUIZ EMBOAVA 

DIAS, RAQUEL BARROS FIGUEIREDO DIAS, TIAGO EMBOAVA DIAS, 

JOÃO MARCELO GUIMARÃES FERNANDES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216

 Processo nº. 26321-10.2016.811.0041

Código 1137419

SENTENÇA

Trata-se de ação ordinária de rescisão de contrato cumulada com 

cobrança de multa contratual e devolução de bonificação, proposta por 

Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e AM/PM Comestíveis Ltda em desfavor 

de Prime Energia – Participações Societárias Ltda, Renata Emboava Dias, 

João Marcelo Guimarães Fernandes Borges, André Luiz Emboava Dias, 

Raquel Barros Figueiredo Dias e Tiago Emboava Dias, já qualificados nos 
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autos.

O feito teve regular tramitação.

As partes resolveram transacionar entre si (p. 366/369).

Os réus apresentaram comprovante do cumprimento do acordo 

(p.370/371) e os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir, conforme substabelecimentos de p. 15 e 24 e 

procurações de p. 18, 25/27, 253/257 e 260.

Tratando-se de direito disponível, homologo por sentença o acordo 

apresentado às p. 366/369, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta 

decisão, nos termos do art. 487, III, b c/c 924, II do CPC.

Honorários na forma pactuada.

Isentos de custas processuais remanescentes (art. 90, § 3º do CPC).

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de maio de 2018.

 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 950445 Nr: 10-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER PEREIRA DOS SANTOS

 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:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls 44/49, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 323738 Nr: 24658-41.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & SISTI LTDA - ME, WALMIRO 

MACEDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 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 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 438865 Nr: 16074-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRIGA VERDE TRANSPORTES PLÁSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recimat Reciclagem de papel Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT ZILI DOS SANTOS - 

OAB:13.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 53.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1120987 Nr: 19233-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONIDES SINESIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742626 Nr: 39528-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE PAULA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA YURIKO SAGA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, MAYNA DANTAS DE C. SANTOS - OAB:9.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7.963/MT, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9.865 MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

acerca do documento juntado às fls. 215/217, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 753771 Nr: 5713-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS 

RODOVIÁRIOS LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação acerca do documento juntado às fls. 62/78, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1040884 Nr: 42020-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMOLO GALVÃO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIO MARTINS DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA APARECIDA FRANTZ - 

OAB:7.929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO RODRIGUES 

VILELA - OAB:22537/O

 Processo n° 42020-75.2015.811.0041

Código: 1040884

Vistos e etc.

Considerando que o autor regularizou a sua representação processual e 

atendeu os requerimentos de p. 113, cumpra-se a determinação de p. 108 

e renove-se o oficio ao Cartório de 6° Oficio de Cuiabá.

Cumpra-se expedindo o necessário.

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
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 Cod. Proc.: 111921 Nr: 4243-57.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinez e Del' Barco Ltda, ATIVOS S.A SEGURADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO, Ana 

Emília Gahyva de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEFENSON LUIS DE 

FIGUEIREDO - OAB:10109/MT

 Processo nº. 4243-57.1995.811.0041 - Código 111921

Vistos e etc.

Diante a certidão retro, oficie-se a Conta Única do Poder Judiciário para 

que informe quais dos alvarás já emitidos foram devidamente pagos e 

quem foram os seus beneficiários.

Remeta-se cópia dos alvarás já emitidos para facilitar na busca da 

informação.

Em seguida, voltem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

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.: 719885 Nr: 15361-68.2011.811.0041

 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: CEDRO ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

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

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 a decisão possuiu um erro material em sua parte dispositiva, pois 

determinou que a perícia fosse por ela custeada. Argumenta, contudo, que 

a pericia foi pleiteada pela parte adversa. Assim, pugna pela sua 

procedência para a correção do erro material apontado.A embargada 

concordou com o valor requerido pela empresa de perícia judiciais.Os 

autos vieram conclusos.É o relatório. Decido.Verifico a ocorrência de erro 

sanável por meio dos embargos de declaração. De fato quem pugnou pelo 

deferimento da prova pericial foi a empresa embargada, devendo esta 

arcar com os seus custos. Contudo, a embargada é Beneficiaria da 

Justiça Gratuita, devendo a pericia ser assim ser paga ao final do 

processo pela parte vencida.Posto isto, recebo os presentes embargos de 

declaração e lhes dou provimento, atribuindo efeitos modificativos, nos 

termos do art. 494, II do CPC/15, para sanar o erro material verificado, 

passando a decisão conter o seguinte teor:“Como a perícia foi requerida 

pelo autor este deve arcar com os custos dos honorários periciais nos 

termos do art.95 do CPC/15. Contudo o autor é beneficiária da Justiça 

gratuita, assim, o pagamento dos honorários serão efetuados no final do 

processo pela ré, se for vencida. Porém, o Estado deverá pagar a perícia, 

caso a ação seja julgada improcedente.Intimem-se para indicação de 

assistentes técnicos e quesitos, conforme estabelece o artigo 465, 

parágrafo 1º, do CPC/15, no prazo de 15 (quinze) dias.Após a 

apresentação da proposta, intimem-se as partes para que manifestem 

sobre esta.Considerando que os honorários periciais serão pagos ao final 

da demanda, INTIME-SE a empresa de pericias para designar data e local 

para inicio dos trabalhos periciais.Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo.A audiência de instrução para a oitiva das partes e/ou 

testemunhas será designada após a apresentação do laudo 

pericial.”Intime-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.: 748967 Nr: 576-67.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUÊ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO, SIMONE MARIA 

LOPES DE FIGUEIREDO, ANA ANGELICA MARQUETTI FRANCISCO 

SERANTE, PAULO CESAR SERANTE, KAYAN FRANCISCO SERANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Processo n° 576-67.2012.811.0041

Código: 748967

Vistos e etc.

Cumpra-se a determinação proferida nos autos em apenso (código 

372293).

Cuiabá, 16 de maio de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813953 Nr: 20428-43.2013.811.0041

 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: GEA FARM TECHNOLOGIES DO BRASIL, INDUNTRIA E 

COM DE EQUIP AGRICOLA E PECUARIA LT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, JOSÉ CARLOS STECCA, FRANKLIN DIAS MARCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LORENZETTI 

MARQUES - OAB:104.543/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 20428-43.2013.811.0041 - Código 813953

Vistos e etc.

INDEFIRO o pedido de p.239/240, eis que não há nos autos qualquer 

documento que comprove que os citados são sócios e/ou representantes 

da empresa ré.

Assim, intime-se a autora para que, em 05 (cinco) dias, requerer o que 

entende por direito.

Cumpra-se com urgência. Processo da Meta 02 do CNJ.

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.: 935804 Nr: 52475-36.2014.811.0041

 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: ADRIANA ROSA SILVA GHATTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, MB 

ENGENHARIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PINHEIRO 

GUIMARÃES PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A

 Processo nº 52475-36.2014.811.0041- Código 935804

Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e 

materiais proposta por Adriana Rosa Silva Ghattas em face de MB 

Engenharia SPE 039 S/A e MB Engenharia S/A.

A p.130 foi nomeada a Real Brasil, a qual apresentou proposta de 

honorários de R$ 6.980,00 (seis mil novecentos e oitenta reais) 

(p.137/140).

As rés manifestaram nos autos e não concordaram com a proposta de 

honorários, requerendo a sua minoração. (p. 143/144)

A empresa de pericias manteve o valor dos honorários anteriormente 

informados. (p.179/181)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e 

materiais proposta por Adriana Rosa Silva Ghattas em face de MB 

Engenharia SPE 039 S/A e MB Engenharia S/A.

Esta ação é datada de 2014 e a pericia a ser realizada é de média 

complexidade, sendo razoável o valor pleiteado pelo expert para a 

remuneração do seu trabalho, considerando o tempo necessário para a 
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perfeita conclusão e entrega do laudo.

Ademais, a impugnação apresentada veio sem nenhuma fundamentação 

técnica sobre a quantidade de horas necessárias para a elaboração do 

referido estudo.

A par disso, homologo os honorários periciais em R$ 6.980,00 (seis mil 

novecentos e oitenta reais).

Intimem-se as rés para que no prazo de 05 dias depositem os honorários 

periciais.

Em seguida, requisite-se ao perito nomeado, via e-mail funcional ou 

telefone, informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. O perito deverá 

entregar o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de início dos 

trabalhos.

Desde já, autorizo o levantamento dos honorários periciais, na proporção 

de 50% com o início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do 

laudo pericial.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA processo da meta 02/2018-CNJ.

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.: 941245 Nr: 55306-57.2014.811.0041

 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: REINALDO LEÃO DE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 é a interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os 

fundamentos do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a 

alegação de contradição externa. A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei)Ademais, a 

médica nomeada por este juízo está devidamente inscrita no CRM e possui 

capacidade técnica de realizar a pericia e responder aos quesitos 

apresentados pelas partes.Imperioso ressaltar que as provas são 

destinadas ao convencimento do juízo, portanto, sendo nomeado um 

expert de sua confiança, incabível a sua substituição, como pretende a 

parte embargante.Nesse sentido a jurisprudência já está sedimentada, 

inclusive do nosso TJMT:“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO INDENIZATÓRIA - PERITO - SUBSTITUIÇÃO POR UM ESPECIALISTA 

- INADMISSIBILIDADE - PROVA PERICIAL - REQUERIMENTO PELAS 

PARTES - HONORÁRIOS - AUTOR - JUSTIÇA GRATUITA 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO. 

Se o expert é profissional da Medicina dotado de todos os requisitos legais 

para o exercício de encargo, não há razão plausível para sua justificativa. 

Nos termos do artigo 33 do CPC, até que sejam definidos, na sentença, os 

ônus da sucumbência, é o autor que deve arcar com o adiantamento dos 

honorários inerentes à perícia requerida por ambas as partes, ou 

determinada pelo juiz. Se este for beneficiário da justiça gratuita, a 

responsabilidade passa ao Estado (AI, 19777/2009, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL,)Assim, REJEITO os 

embargos.Cumpra-se integralmente a decisão de p.192/192.Cuiabá, 16 de 

maio de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 959589 Nr: 4618-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO GUTIERRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FERNANDES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO MÁRCIO PINHEIRINHO 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 3705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4618-57.2015.811.0041

SENTENÇA

Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta por Celso Gutierre 

contra Samuel Fernandes Lopes, todos devidamente qualificados nos 

autos.

O exequente ajuizou a presente execução sem observar os requeridos 

previstos no art. 795 do CPC/15, de modo que foi intimado para emendar a 

inicial, adequando-a aos requisitos indispensáveis à sua recepção (p.24), 

inclusive com a apresentação do título executivo.

Intimado, o exequente não atendeu ao chamado judicial, permanecendo 

inerte, conforme certidão de p. 25/26.

 É o relatório. Decido.

Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta por Celso Gutierre 

contra Samuel Fernandes Lopes.

Como restou consignado no despacho de p. 24, a petição inicial não 

observou os requisitos legais para sua propositura, e o exequente, 

intimado para regularização, deixou escoar o prazo concedido.

Assim, diante do não atendimento da ordem judicial e pela não 

apresentação do título executivo, este feito deve ser extinto.

Registro, ainda, que a cópia do cheque apresentada à p. 18 e 19 do 

processo cautelar em apenso (código 923354), além de não estar 

perfeitamente legível, demonstra a emissão por parte de MNZ Comércio e 

Representações Ltda., pessoa estranha a este feito executivo.

Posto isto, INDEFIRO a petição inicial nos termos do art. 321, paragrafo 

único do CPC e extingo o processo, nos termos do art. 485, I do mesmo 

diploma legal.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Desde já defiro o desentranhamento das peças que instruíram a inicial, 

mediante substituição por cópias.

Custas e honorários indevidos.

P.I. Cumpra-se.

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.: 923354 Nr: 45415-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO GUTIERRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FERNANDES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO MÁRCIO PINEIRINHO 

PINHEIRO - OAB:3705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E 

SILVA. - OAB:7.731

 Posto isto, diante da ausência de documento essencial e não propositura 

do feito principal no prazo determinado, nos termos do art. 485, inc. IV, § 

3º, do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 806, do CPC/1973, julgo 

extinta esta cautelar de busca e apreensão com pedido liminar proposta 

por Celso Gutiere contra Samuel Fernandes Lopes e REVOGO a liminar 

concedida às p. 34.Custas pelo autor, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC, 

contudo tal verba ficará suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, eis que 

o autor é beneficiário da justiça gratuita (decisão de p. 50). Após o trânsito 

em julgado, venham os autos conclusos para a baixa de eventual restrição 

junto ao DETRAN-MT.Em seguida 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.: 797701 Nr: 4084-84.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR RODRIGUES DE BRITO, ROSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIM DIAS & CIA LTDA ME, GOLDEM 

GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OESTE FORMAS PARA 

CONCRETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 
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SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:18841, EDUARDO H CUBITZA - OAB:10742/MT, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, RODRIGO SILVEIRA 

- OAB:, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Processo n° 6297-34.2011.811.0041

Código: 714107

Vistos e etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a certidão de p.309 não foi 

direcionada aos patronos da denunciada a lide Oeste Formas para 

Concreto LTDA.

Assim, a fim de evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, 

DETERMINO a republicação da certidão de p.309, fazendo constar o nome 

os representantes das partes informados a p. 260.

Após, certifique-se juntando eventual petição aos autos e concluso.

Cumpra-se.

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.: 896177 Nr: 27127-16.2014.811.0041

 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: ALEXANDRE ROBERTO GAHYVA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

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

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Processo nº. 27127-16.2014.811.0041 - Código 896177

Vistos e etc.

Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, se manifestarem quanto à 

petição da Caixa Econômica Federal de p.345/346.

Em seguida, concluso para despacho saneador e/ou julgamento 

antecipado.

Cumpra-se com urgência. Processo da Meta 02 do CNJ.

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.: 720855 Nr: 16322-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, ADRIANA 

BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CANACHUÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT, JOSÉ LUÍS BLASZAK - OAB:, JOSÉ LUIZ BLASZAK - 

OAB:10778-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 Processo n° 16322-09.2011.811.0041

Código: 720855

Vistos e etc.

Aguarde-se como determinado a p.76.

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.: 712393 Nr: 5410-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, ADRIANA 

BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CANACHUÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT, JOSÉ LUÍS BLASZAK - OAB:10.778-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 Processo n° 5410-50.2011.811.0041

Código: 712393

Vistos e etc.

Aguarde-se como determinado a p.119.

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.: 445977 Nr: 20440-62.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JUNQUEIRA FRANCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TUCANÃ, 

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, ALLIANZ 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:7585, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Arthur da Rocha Capilé 

- OAB:6.187/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:7.394

 a p. 499/502.Os autos vieram conclusos.É o relatório. Decido.Conforme 

preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os embargos de 

declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação 

dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos:“Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento;III - corrigir erro material.”No caso em comento, a embargante 

alega omissão entre a decisão e a letra da Lei. Todavia, está consolidado 

pelos Tribunais Superiores que as inconformidades devem estar 

presentes no bojo da decisão recorrida, e não entre esta e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos.Nesse 

sentido a jurisprudência:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 

535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. (...) A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)Ademais, o embargante mesmo reconheceu 

o seu equivoco na interpretação da decisão e depositou o valor 

correspondente a 50% dos honorários que lhe competia.Assim, REJEITO 

os embargos.Homologo a desistência da prova pericial anteriormente 

deferida e requerida pela denunciada à lide Allianz Seguros S/A.Intime-se 

a embargante Condomínio Tucunã para que se manifeste se subsiste o 

seu interesse na prova pericial, devendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher o saldo remanescente dos honorários periciais. Expeça-se o 

necessário.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.: 901088 Nr: 30653-88.2014.811.0041

 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 SILVA OLIVEIRA

 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 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por MARIA SILVA OLIVEIRA em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS.Quanto aos honorários periciais, determino o 
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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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 752774 Nr: 4640-23.2012.811.0041

 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: EDVALDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED NOGUEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:20062/PR

 Nos termos do artigo 485, § 6º, CPC, determino a intimação da parte ré 

para manifestar-se nos autos, em 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique e concluso.

Cumpra-se com prioridade em razão deste feito integrar a Meta 02/CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946847 Nr: 58487-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DOS SANTOS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Assim, requisite-se ao perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, 

nova data para a realização da pericia deferida.Após, intime-se a autora 

para comparecer na data, horário e local designado para a realização da 

perícia.ADIVIRTO-O que o não comparecimento injustificado da autora em 

nova data será considerado como ato atentatório ao judiciário, com a 

cominação de multa, nos termos do art. 77 do CPC/15:“Art. 77. Além de 

outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo:(...)IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;(...)§ 

1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das 

pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida 

como ato atentatório à dignidade da justiça.§ 2o A violação ao disposto 

nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo 

o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, 

aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de 

acordo com a gravidade da conduta.”Da mesma forma poderá levar a 

improcedência dos pedidos inicial, nos termos da jurisprudência:87286901 

- SEGURO DPVAT. COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE NÃO SE APRESENTA EM PERÍCIA JUDICIAL 

DESIGNADA E DEIXA DE JUSTIFICAR A AUSÊNCIA. PRODUÇÃO DE 

PROVA DECLARADA PRECLUSA. Incapacidade permanente e respectivo 

grau que, no entanto, não restaram demonstrados pela prova documental 

produzida. Necessidade de perícia médica. Ação julgada improcedente. 

Sen te n ç a  m a n t i d a .  R e c u r s o  i m p r o v i d o .  ( T J S P ;  A P L 

1128981-36.2014.8.26.0100; Ac. 10201280; São Paulo; Trigésima Sexta 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter César Exner; Julg. 23/02/2017; 

DJESP 02/03/2017).Intimem-se todos para o início dos trabalhos 

periciais.Cumpra-se expedindo o necessário com URGENCIA processo da 

meta 02/2018 - CNJ.Cuiabá, 14 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.: 808302 Nr: 14770-38.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE FREDERICO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 

SERVIDORES DA FUNASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825, Rafael Salek Ruiz - OAB:94.228

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012540-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA SANTANA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT0017234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012540-30.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer com pedido de dano moral proposta por 

DJALMA SANTANA JUNIOR em face de XP INVESTIMENTOS CORRETORA 

DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A , objetivando a 

correção das informações lançadas pela ré junto a base de Receita 

Federal, referente aos investimento tidos pelo autor junto a empresa ré. É 

o relatório.Decido. O Provimento nº 004/2008 do Conselho da Magistratura 

trata da competência exclusiva das varas bancarias para processar e 

julgar as causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. O art. 1º, 

incisos I e II do Provimento nº 004/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Como se infere da inicial e dos dispositivos acima, a matéria 

relativa a Ilegalidade de lançamentos em CONTA DE FUNDO DE 

INVESTIMENTOS DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO, subordinadas à 

regras do Banco Central, deve ser dirimida por uma das varas bancarias. 

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grasso: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO 

CONTRATADOS - JUROS DE CHEQUE ESPECIAL EXTORSIVOS - 

INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - 

MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO 

BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão tem 

conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento. Nas ações 

de indenização por dano moral, a competência da Vara Especializada de 

Direito Bancário não será afastada se o pedido estiver cumulado com 
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outro de natureza tipicamente bancária (art. 1º, I, §2º, da Portaria 

004/2008/CM). (CC 86009/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 07/07/2016, Publicado no DJE 15/07/2016) Pelo 

exposto, declino da competência a uma das Varas Bancárias desta 

Comarca para a análise e julgamento desta ação. Redistribua-se. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012269-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA RIBEIRO DE FREITAS OAB - MT0018069A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ALVES DA SILVA COMERCIO EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012269-21.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos ajuizada 

por Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda. em face de Gustavo Alves 

da Silva e Comércio Eirelli – EPP, aduzindo que, em 20/02/2017, firmou com 

a ré contrato de comodato, por prazo indeterminado, cujo objeto é a 

cessão de equipamento destinado a preparo de bebidas quentes 

expressas, inclusive, com cláusula de venda dos produtos da Nestlé, 

denominado de “Alegria A630” (número de série 511145). Narra que 

desde o início do ano constatou que o local onde foi instalado o 

equipamento está fechado permanentemente, sem qualquer atividade 

comercial. Afirma que houve quebra de contrato, porque desde o início do 

ano a ré não adquire seus produtos, tampouco mantém ativo o seu 

estabelecimento comercial. Sustenta também que a máquina está sem o 

uso e sem as devidas manutenções e limpezas periódicas, o que 

caracteriza violação do pacto firmado. Relata que solicitou informalmente a 

devolução da máquina, mas a ré se negou atender a sua solicitação. 

Informa que procedeu a notificação para a devolução, porém a ré 

permaneceu inerte. Requer o deferimento liminar da reintegração de posse 

da Máquina Alegria A630 (numero de série 511145). É o relatório. Decido. 

A autora pretende a reintegração da máquina que, por meio de contrato de 

comodato, transferiu a posse à ré para comercialização de bebidas 

quentes. Entretanto, a ré não vem cumprindo com o contrato, razão pela 

qual a autora a notificou para a devolução do bem móvel, porém, sem 

atendimento. A legislação processual, em seus arts. 560 e seguintes 

dispõe: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso 

de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração.” No contrato de comodato a posse é transmitida a título 

provisório, ou seja, o comodatário adquire a posse precária, devendo 

devolver o bem imediatamente ao comodante quando este o solicitar. 

Destarte, diante do descumprimento do contrato e sendo a ré devidamente 

notificada (Id 13080775), em 23/03/2018 (Id 13080776) para devolução da 

máquina e não o fazendo, tem-se, neste caso, que a sua posse é injusta, 

caracterizando, portanto, o esbulho possessório, o que autoriza a 

reintegração da a autora na posse do bem Sobre o tema, o TJMT já 

decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR - CORREÇÃO ERRO 

MATERIAL – JULGAMENTO ANTERIOR – AUSENTE PRECLUSÃO – 

POSSIBILIDADE - MÉRITO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

CONTRATO DE COMODATO – MORTE DO COMODANTE - TRANSMISSÃO 

DE POSSE AOS HERDEIROS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.206 E 1.784 

DO CÓDIGO CIVIL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL NÃO 

DESOCUPADO - ESBULHO PRATICADO A MENOS DE ANO E DIA - 

REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC/73 PRESENTES – MEDIDA LIMINAR 

CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 494, I, do CPC 

permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas 

correções de erros materiais da decisão, imprescindível no caso para 

viabilizar julgamento do RAI 151988/2015. 2. A posse transmite-se aos 

herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Aberta 

a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários. Inteligência dos artigo 1.206 e 1.784 do Código Civil. 3. 

Presentes os pressupostos do art. 927 do CPC/73, possível o deferimento 

da medida liminar de reintegração de posse do imóvel, haja vista que 

caracteriza esbulho a permanência dos comodatários no imóvel, quando 

expirado o prazo para sua restituição fixado na notificação, deixando a 

posse, a partir de então, de ser justa. (TJMT, AI 151988/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017). Posto 

isto, DEFIRO reintegração de posse da Máquina Alegria A630 (numero de 

série 511145) à autora. Expeça-se o mandado de reintegração de posse. 

Nos termos do art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para 

o dia 14/08/2018 às 08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a autora 

para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e 

intime-se a ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007438-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BRAZ DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007438-27.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de Restabelecimento de auxílio doença por acidente de trabalho 

c/c Conversão em aposentadoria em que figura no polo passivo o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , todavia, os autos foram 

distribuídos para esta Quinta Vara Cível. Defiro o pedido formulado no ID 

12580102. Por esta razão, declino a competência para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Redistribua-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025790-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN SAMSON PIERRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1025790-67.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JEAN SAMSON 

PIERRE em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS . Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, 

trazendo aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, 

a mesma deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De 
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acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou complete a 

petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, 

caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial 

deverá ser indeferida. No caso dos autos, constou claramente na decisão 

que um dos requisitos para a propositura do pedido de recebimento de 

seguro obrigatório DPVAT é a comprovação de prévio requerimento 

administrativo. Desta forma, foi determinado à autora que emendasse o 

pedido inicial, juntando aos autos o documento necessário. Contudo, 

devidamente intimada, a autora não cumpriu com a determinação. Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 

18 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025808-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1025808-88.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JOSE RODRIGUES 

ALVES em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS . Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, 

trazendo aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, 

a mesma deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De 

acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou complete a 

petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, 

caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial 

deverá ser indeferida. No caso dos autos, constou claramente na decisão 

que um dos requisitos para a propositura do pedido de recebimento de 

seguro obrigatório DPVAT é a comprovação de prévio requerimento 

administrativo. Desta forma, foi determinado à autora que emendasse o 

pedido inicial, juntando aos autos o documento necessário. Contudo, 

devidamente intimada, a autora não cumpriu com a determinação. Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 

18 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004385-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILZA FERNANDES DOS SANTOS FRANCO (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°1004385-38.2018.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por ERENILZA 

FERNANDES DOS SANTOS FRANCO em desfavor SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . Determinada a intimação da 

parte para emendar a inicial, trazendo aos autos o comprovante do prévio 

requerimento administrativo, a mesma deixou transcorrer in albis o prazo 

concedido. Pois bem! De acordo com o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor 

emende ou complete a petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único 

do mencionado artigo, caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 

15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No caso dos autos, 

constou claramente na decisão que um dos requisitos para a propositura 

do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT é a comprovação 

de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi determinado à 

autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos o documento 

necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não cumpriu com a 

determinação. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT 18 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012556-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAONY MARIANO FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0012332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012556-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RAONY MARIANO FERREIRA RIBEIRO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Compareceu a Requerente (id n. 1325815) noticiando o descumprimento 

pela Requerida da tutela de urgência deferida na decisão de id n. 

13159580. Desta forma, em observância aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, assim como para subsidiar o juízo no sentido de 

embasar futura decisão coercitiva, intime-se a Requerida na pessoa de 

seu advogado para que se manifeste, no prazo de 02 (dois) dias, acerca 

do descumprimento da ordem, sob pena de aplicação das sanções cíveis 

e penais cabíveis. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012786-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ALVES NEPONUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012786-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MURILLO ALVES NEPONUCENO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Observa-se 

que o Autor, ao relatar os fatos, traz vasta alegação e demonstra não 

concordar com as faturas de energia elétrica relativas aos meses de 

setembro (R$ 1.659,21) e novembro (R$ 1.419,80) de 2017, assim como 
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janeiro (R$ 923,82), fevereiro (R$ 412,14), março (R$ 445,12) e abril (R$ 

342,50) de 2018. Ocorre que, na inicial, o próprio Requerente relata que 

ingressou com duas ações (8014587-75.2018.811.0001 e 

8014568-69.2018.811.0001) que estão em trâmite junto ao 1º e 2º 

Juizados Especiais Cíveis desta Comarca, respectivamente, que 

aparentam discutir as faturas dos meses de setembro e novembro de 

2017, bem como, janeiro de 2018, de modo que a presente lide visaria 

discutir apenas as faturas referentes aos meses de fevereiro a abril de 

2018. Em assim sendo, não restando claro o objeto da lide, e a fim de se 

evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, determino que o 

Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo 

quais faturas serão objetos de discussão na presente ação. Após, 

imediatamente conclusos para análise da tutela de urgência pretendida. 

Cumpra-se. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081367 Nr: 2230-50.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA TELES DE OLIVEIRA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-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.: 723595 Nr: 19196-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAYNE CORSINA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MARTINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:4841-B/MT, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Autora para promover o efetivo andamento do feito, no 

prazo legal.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1024349 Nr: 34012-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CARVALHO BASTO LIMA, WALBERLANDE 

MAIA FRAZAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPARO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI CARDOSO - OAB:12904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Assis Pinheiro - 

OAB:108.900

 Vistos etc.

Considerando a impossibilidade de comparecimento do requerente 

Walberlande Maia Frazão e da testemunha Alessandro Lopes Ferreira, 

bem como, o não comparecimento das testemunhas policiais arroladas 

pela parte Requerida à fl. 169 em razão da não requisição dos mesmos em 

tempo hábil pela secretaria deste Juízo, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 14h30min.

 Requisitem-se as testemunhas policias arroladas pela parte Requerida à 

fl. 169.

 Intime-se o Advogado da parte Requerida acima informado via DJE.

 Defiro o pedido da parte Requerente para oitiva do requerente 

Walberlande Maia Frazão e da testemunha Alessandro Lopes Ferreira por 

meio de Carta Precatória para a Comarca de Santa Helena/MA, 

observando o endereço acima informado.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 814467 Nr: 20928-12.2013.811.0041

 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: CLAUDIO CORREIA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA INDÚSTRIA DE BEBIDAS S/A, SABB 

SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA, LEÃO ALIMENTOS 

E BEBIDAS LTDA, PODIUM MANIA CONVENIENCIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374, LUIZ CORREA DE MELLO NETO - 

OAB:11589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO FOGAÇA DE 

ALMEIDA FAGUNDES - OAB:117.824 OAB/MG, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, RONALDO RAYES - OAB:118.043 

OAB/MG

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do §1º do art. 1.010 do Código de Processo Civil 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.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1100077 Nr: 10611-47.2016.811.0041

 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: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA BATISTA ROCHA, ANGÉLICA DE 

ANDRADE MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141.662/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Autora para requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 748668 Nr: 835-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIMAN TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA

 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 

DA SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, HELIODORO SANTOS 

NERY - OAB:4.630/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de citação do requerido via edital, pois a meu ver não 

restaram esgotados todos os meios possíveis para sua localização, ainda 

mais porque não há, sequer, requerimento de busca de endereço do 

requerido junto aos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de 

serviços públicos (art. 256, §3º, do novo CPC).

Assim, intime-se a requerente remetendo os autos a Defensoria Pública 

para que promova o efetivo andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013016-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA ALUIZA SIGARINI BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA OAB - SP276816 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013016-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CLEIA ALUIZA SIGARINI BASTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cleia Aluiza Sigarini Bastos 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c 

Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação de Reparação de Danos Morais em 

face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ambos já 

qualificados nos autos. A Requerente sustenta ser consumidora de 

energia elétrica fornecida pela concessionária Requerida, todavia, foi 

surpreendida com a noticia que seu nome foi incluído no rol dos órgãos de 

inadimplentes, face a cobrança de fatura no valor de R$ 2.758,24 (dois mil, 

setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), devido a 

recuperação de consumo. Alega que não possui obrigação a ser cumprida 

com a Requerida e que tentou solucionar o impasse administrativamente, 

mas não logrou êxito no intento. Objetiva, em sede de tutela de urgência, a 

suspensão da exigibilidade da referida fatura e a exclusão de seu nome 

do rol dos órgãos de proteção ao crédito. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, como 

no caso presente, poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia através dos 

documentos de id n. 13196603 e 13196621 que demonstram que o nome 

da Autora foi inserido no rol dos órgãos de inadimplentes por uma fatura 

que encontra-se majorada, em razão de consumo de energia não 

faturado, cuja obrigação será alvo de discussão na presente demanda. 

Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que a negativação do 

nome da Autora, por si só, acarreta enormes, consistente no abalo 

financeiro sofrido, restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência 

do pedido. Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade 

(art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo esta poderá ser revertida, 

desde que presentes os requisitos, bem como não causará danos à 

Requerida. Desta forma, não pode a consumidora ser privada do bom 

nome quando visa discutir a legalidade ou não da cobrança, estando 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil 

para deferimento da tutela pretendida. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar a suspensão da cobrança da 

obrigação no valor de R$ 2.758,24 (dois mil, setecentos e cinquenta e oito 

reais e vinte e quatro centavos) e, por consequência, determinar que a 

Requerida exclua o nome da Requerente do rol dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior deliberação. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro à parte Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, 

do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 03 de setembro de 2018, às 09:30 horas, a 

ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013497-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LIONS DA VISÃO (REQUERIDO)

PAULO CESAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

DIVINO CEZAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Carta Precatória nº 1013497-31.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de 

parte beneficiária da gratuidade, cumpra-se com URGÊNCIA o ato 

deprecado, servindo a presente missiva de mandado. Tendo em vista a 

proximidade da data da audiência a ser realizada no juízo Deprecado, fica 

desde já autorizado o cumprimento pelo OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA. Após, devolvam-se à Comarca de origem com as baixas 

necessárias e as homenagens deste juízo. Às providências. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011652-61.2018.8.11.0041

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:

WILMA RIBEIRO DOS SANTOS (RÉU)

 

Certifico que, em analise aos presentes autos, contatou-se que as guias 

juntadas no Id. nº 13172730, não se tratam de guias publicas de diligencia, 

visto insto, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar o 

recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça no prazo de 

5 (cinco) dias, para devido cumprimento do mandado expedido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011666-45.2018.8.11.0041

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:

MARIA FRANCISCA SANTANA DE SOUSA SILVA 56962894104 (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA FRANCISCA SANTANA DE SOUZA SILVA (REPRESENTADO)

 

Certifico que, em analise aos presentes autos, contatou-se que as guias 

juntadas no Id. nº 13172644, não se tratam de guias publicas de diligencia, 

visto insto, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar o 

recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça no prazo de 

5 (cinco) dias, para devido cumprimento do mandado expedido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012729-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DIEGO BARBOZA ESCAPIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13208831 designo o 

dia 30/08/2018, 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: 1004596-74.2018.8.11.0041

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 13109491 designo o 

dia 27/08/2018, 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: 1012831-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS SANTOS SOUZA (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 13109491 designo o 

dia 30/08/2018, às 08:15 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: 1012951-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ROSA CASTAO DE ALMEIDA (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 13198449 designo o 

dia 30/08/2018, 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: 1037079-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRESLEY FRANCELINO DA SILVA MEDEIROS (AUTOR)

GABRIEL SEELENT ZILKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRA GRANDE COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13196661 designo o 

dia 27/08/2018, 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: 1010921-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ASTUTO PEREIRA OAB - RJ80696 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUNAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13210321 designo o 

dia 27/08/2018, 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-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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016117-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI SOARES RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

AUTO MASTER VEICULOS LTDA. (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13219392 designo o 

dia 27/08/2018, 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011770-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACHADO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1011770-37.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A despeito da urgência 

arguida pelos Autores, identifico incongruências de elucidação 

indispensável ao recebimento da ação. Inicialmente, verifico que a parte 

Autora formulou pedido de concessão do beneficio da assistência 

judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada condição de 

hipossuficiência. Na sequência, inexiste nos autos qualquer elemento de 

prova da contratação do plano de saúde Requerido, termos do contrato, 
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bem como a regular vigência do contrato. Além disso, em razão da 

tecnologia de compartilhamento de dados cadastrais no ato da distribuição 

de processos eletrônicos pelo sistema PJe, esta ação foi “associada” ao 

PJe nº1002657-59.2018.8.11.0041, em tramite no juízo da 6ª Vara Cível da 

Capital. Em consulta pública naquela demanda, constatei que o pedido de 

tutela formulado nesta ação foi objeto da tutela de urgência deferida 

naqueles autos, bem como do acordo posteriormente entabulado entre as 

partes, cuja sentença homologatória inclusive transitou em julgado. A 

conhecer: “[...] Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência reivindicada 

para defiro determinar que a Requerida custeie a realização dos exames e 

do tratamento médico indicado à Requerente Alessandra Machado de 

Siqueira, junto ao Hospital Sírio Libanês, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. [...]” (sic, parte da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª 

Vara Cível em 06/02/2018 no Id.11661275 pág.3 do PJe 

nº1002657-59.2018.8.11.0041) (grifei) “[...] 2) A proponente, se 

compromete em custear o tratamento posterior a cirurgia realizada, nos 

termos recomendados pelo médico responsável. [...]” (sic, parte dos 

termos do acordo entabulado entre as partes em 09/02/2018 submetido ao 

juízo da 6ª Vara Cível em 13/02/2018 no Id.11736850 pág.1 do PJe 

nº1002657-59.2018.8.11.0041) (grifei) “[...]Observo que o acordo firmado 

entre as partes (id n. 11736850) versam sobre direitos disponíveis, de 

modo que o homologo por sentença para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. [...]” (sic, parte da sentença homologatória, transitado em 

julgado, proferida em 09/03/2018 no Id.12082342 pág.1, com certidão de 

trânsito em julgado anexada em 24/04/2018 no Id.12885966 do PJe 

nº1002657-59.2018.8.11.0041) Destarte, devem os Autores justificar o 

interesse de agir no tocante ao pedido de tutela de urgência formulado 

nesta demanda, mormente ao instituto da coisa julgada que recai sobre o 

pleito, sendo impróprio a propositura de nova ação de conhecimento para 

cumprimento de sentença. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 

do CPC, para querendo: 1) Juntar aos autos cópia da atual Declaração de 

Imposto de Renda, CTPS, Holerite, etc., a fim de demonstrar não possuir 

renda suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o 

artigo 99, §2º, do CPC. 2) Juntar aos autos elemento de prova da 

contratação do plano de saúde Requerido e termos do contrato, que 

possibilite a apreciação da modalidade e cobertura da contratação, bem 

como a atual vigência do contrato, sob pena de indeferimento do pedido de 

tutela de urgência. 3) Por fim, devem os Autores justificar o interesse de 

agir no tocante ao pedido de tutela de urgência, tendo em vista que o 

custeio de todo o tratamento pós-cirúrgico indicado pela médica assistente 

da Requerente foi objeto de sentença transitada em julgado, sob pena de 

indeferimento do pedido. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009133-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON MAKI SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

MONACO AUTO CENTER EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1009133-16.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 

321 do CPC, para querendo, juntar aos autos cópia da atual Declaração de 

Imposto de Renda, Holerite, etc., a fim de demonstrar não possuir renda 

suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 

99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010737-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAWILSON ALMEIDA LACAVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1010737-12.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 

321 do CPC, para querendo, juntar aos autos cópia da atual Declaração de 

Imposto de Renda, holerite, etc., a fim de demonstrar não possuir renda 

suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 

99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012780-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACELES HARDMAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL REIS FILHO OAB - MT6714/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Claudia Regina Hardman (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1012780-19.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem contudo juntar aos autos elementos que 

comprovem a condição de hipossuficiência. Saliento que os documentos 

anexados ao Id.13161452 pág.8 e 9 e Id.13161473 pág.1 a 9, não 

demonstram que a parte possui comprometimento financeiro que 

impossibilite o recolhimento das custas de distribuição da ação sem 

prejuízo do seu próprio sustento. A petição inicial não está elaborada na 

forma que preceitua o artigo 319 do CPC, notadamente no que tange 

qualificação das partes e indicação de endereço eletrônico, manifestação 

quanto a realização da audiência de conciliação e valor da causa. Pontuo 

que, a lei processual é clara quanto a atribuição do valor da causa quando 

o objeto da ação versar sobre bem imóvel, inclusive na hipótese de haver 

cumulação de pedidos indenizatórios, que devem ser certos e 

determinados, afim de que seja valorada adequadamente a causa (artigo 

292, inciso IV e V do CPC). Além disso, destaco que é dever da parte, 

principalmente a parte autora, promover a distribuição da ação de maneira 

a colaborar com a análise do pleito, exercício do direito de defesa e 

adequada instrução, conforme preceitua a regulamentação afeta ao 

Processo Judicial Eletrônico. No caso dos autos, a parte Autora não 

respeitou as normas de distribuição da ação, com a denominação correta 

das provas carreadas. Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 
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prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Desta feita, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A 

INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) Juntar 

aos autos elementos que demonstrem não possuir renda suficiente para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena 

de indeferimento do benefício, de acordo com o art. 99, §2º, do CPC. 2) 

Cumprir rigorosamente o que dispõe o artigo 319 do CPC, com o 

preenchimento de todos os elementos indispensável da petição inicial, 

principalmente no tocante a qualificação completa das partes, opção pela 

realização de audiência de conciliação e atribuir à causa o valor correto 

na forma do artigo 292 do CPC, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Considerando ainda que, a atual sistemática concebida no PJE 

reforça a necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes 

e servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante 

dos inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 

casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial e documentos, nomeando a emenda 

como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”, e os arquivos de 

acordo com o documento juntado. Ressalvo que com a apresentação da 

NOVA petição inicial e documentos, os IDs correspondentes a emenda 

serão substituídos devendo ser riscado e seu conteúdo não estará mais 

disponível para visualização/consulta. Decorrido o prazo supra, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001428-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO TORRES CASTILHOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002505-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BASILE OAB - SP291834 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

 

Intimação da parte autora para se manifestar quanto aos embargos à ação 

monitória, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007292-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLOVES LEAL DA SILVA OAB - RO4331 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISÂNGELA RIBEIRO DO LAGO SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009817-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O requerente compelido a emendar o pedido inicial, vem aos autos 

requerer prazo para juntada de um documento faltante. Dessa forma, 

defiro a dilação de prazo de 30 (trinta) dias, requerida no Id nº 13120070, 

para juntada de documento para emenda da inicial. Decorrido o prazo 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: 1003150-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LIMA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 12036940. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003709-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SANTANA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 12037069. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 
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de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003144-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLAISON SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 12039960. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003015-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERREIRA 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

12009519, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038018-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA DE PAULA LARA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

12009390, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038571-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RAQUEL 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

12009145, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003013-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE SOUSA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

12009032, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000890-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

11947069, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004009-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSAN LUIZ MONTEIRO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos regularizar sua 

representação processual e anexar comprovante de renda para emenda 

da inicial. Estando o pedido instruído com os documentos necessários, 

defiro o pedido formulado no Id 11894604, para emenda do pedido inicial, 

deferindo ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - 

§ 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 
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de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 919786 Nr: 43316-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM VIRGÍNIA ARAGONEZ DE VASCONCELOS 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SILVEIRA, OCIMAR CARNEIRO DE 

CAMPOS, ANTÔNIO PINHEIRO ESPOSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6.687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS, Cpf: 

37800256120, brasileiro(a), advogado oab/to 3954. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAR O REQUERIDO OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS 

POR EDITAL, ACERCA DA DECISÃO DE FOLHAS 17.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, movida por MIRIAM VIRGÍNIA 

ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA, em face de OCIMAR 

CARNEIRO DE CAMPOS, inscrito na OAB/MT sob n° 3954 e ROGÉRIO 

SILVEIRA, inscrito na OAB/MT sob n° 5334, visando à notificação judicial 

na qual o requerido Ocimar Carneiro de Campos, não foi localizado para 

ser notificado pessoalmente, tendo o requerente formulado pedido de 

notificação por edital.

Despacho/Decisão: Processo – Código nº 919786Vistos,Trata-se de 

Notificação Judicial onde o requerido Ocimar Carneiro de Campos, não foi 

localizado para ser notificado pessoalmente, tendo o requerente formulado 

pedido de notificação por edital.Conforme se verifica dos autos, o 

requerido não foi localizado no endereço indicado nos autos, nem no 

endereço encontrado na pesquisa formalizada junto a Receita Federal via 

Infojud (fls. 68), conforme correspondência devolvida as folhas 71.O 

pedido de notificação por edital pressupõe o esgotamento de todas as 

tentativas possíveis para localização da parte requerida, presente neste 

feito, assim, estando esgotados os meios disponíveis para localização 

deste, cabível a notificação por edital.Dessa forma, defiro o pedido 

formulado pelo requerente as folhas 73, notifique-se o requerido Ocimar 

Carneiro de Campos por edital, com prazo de 20 dias, da decisão de 

folhas 17.Publiquem-se o edital, e decorrido o prazo, dê-se cumprimento 

in tegra l  a  dec isão  de  fo lhas  17 . In t ime-se  a  pa r te 

requerente.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 03 de Maio de 2018.Yale Sabo 

MendesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANA DIAS DE LIMA, 

digitei.

Cuiabá, 04 de maio de 2018

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 434656 Nr: 13646-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENIGNO ALCIDES BUSANELLO, JOSE ANTONIO 

JULIANI, LEANDRO JOSE DA SILVA, LEILA SILVIA MICHELATO 

PRAZERES, LEILA SILVIA MICHELATO PRAZERES, SANTA DE LOURDES 

MICHELATO, MARIA LERMEN, SEBASTIAO RODRIGUES PARREIRA, 

SINVAL JORGE DE QUEIROZ, TEREZINHA DE FREITAS LARA, ULISSES 

ARAUJO BARBOSA, ZAIR ANDRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, JOSÉ ARNALDO JANSSEM NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Processo RELATIVO A PLANOS ECONÔMICOS

VISTOS,

 INDEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado pela parte 

Exequente as fls. 422 pois ainda não houve decisão sobre a impugnação 

ao cumprimento de sentença interposto as fls. 329/350.

Outrossim, nos termos do Ofício Circular nº 052/2018/NUGEP/JLQ (Núcleo 

de Gerenciamento de Precedentes do TJMT) de 08/05/2018, determino a 

SUSPENSÃO do andamento do presente feito.

 Aguarde-se em cartório até que advenha determinação em contrário da 

Instância Superior.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 392706 Nr: 28063-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, 

ARLINDO GUERINO CHIARADA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 

133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 848716 Nr: 52015-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO OLIVEIRA MOURA, KELY MORAES 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARRINGTON BERNARD RONDON 

DIAS - OAB:OAB/MT 14.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Código – 848716.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 173/175 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 163/164 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. 164 em favor da parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 118 de 616



Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 174.

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, 17 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 744325 Nr: 41359-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH HELENA DOS SANTOS PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS CICERO DE SÁ - 

OAB:12.569 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, Maurício Aude - OAB:OAB/MT 

4667, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal manifestar nos autos acerca dos documentos juntado nas fls. 

259/289.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391374 Nr: 27086-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA NORTE MATOGROSSENSE DE 

MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: michel petrolli alberici - 

OAB:210139-SP

 Código – 391374

VISTOS,

Ante o silêncio da parte Exequente quanto ao eventual descumprimento do 

acordo de fl. 211, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 814235 Nr: 20711-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASPERON COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, MONICA 

VALERIA CORDEIRO LIMA - OAB:8.918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAITE CORREA NOBRE JUNIOR 

- OAB:55.446

 Código – 814235

VISTOS,

Aguarda-se o prazo de Suspensão do acordo homologado à fl. 139.

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.

Cuiabá-MT, 16 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1010253 Nr: 27685-51.2015.811.0041

 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: MAYCON HORTIZ NUNES, NATALIA HORTIZ NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

 Proc. Código 1010253

VISTOS,

MAYCON HORTIZ NUNES, representando por NATALIA HORTIZ NUNES 

devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

16/05/2015 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente.

Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74.

O pedido foi instruído com os documentos de fls.22/28.

A Requerida apresentou contestação às fls. 32/84, arguindo em preliminar 

pelo reconhecimento da prejudicial de mérito: a prescrição trienal, a 

necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Dpvat S/A no polo passivo da ação e a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, a irregularidade da 

representação processual por a parte Requerente ter atingido a 

maioridade, ausência de documento imprescindível para a demanda, e a 

ausência de comprovante de residência alegando ser requisito para 

fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, 

ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de 

nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de producao de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou tambem quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente.

Despacho saneador às fls. 128.

Laudo pericial as fls. 156/158.

Impugnação a contestação às fls. 87/121.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

 Ao se defender, arguiu a Requerida a prescrição do direito de ação, como 

matéria prejudicial do exame meritório do pedido, ao fundamento de ter 

sido a pretensão ajuizada após o decurso do prazo a que alude o art. 206, 

§ 3º, do Código Civil vigente e Súmula 405 STJ.

 A arguição não merece acolhimento.

Dos documentos apresentados, verifico que a parte Autora interpôs ação 

no dia 12/06/2015. Ocorre que o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional na ação de indenização decorrente de acidente 

automobilístico se inicia com a ciência inequívoca da extensão dos danos 

sofridos pela vítima, visto que, comprovou nos autos período de 

internação às fls.26, durante o lapso temporal entre o acidente e a 

propositura da ação, além de laudo pericial às fls.156/158, por 

conseguinte não há que se falar em prescrição trienal.

Sobre o tema, o STJ editou a Súmula 278, segundo a qual:

 “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data 

em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO.

Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora 
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Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza 

o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório.

Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é 

acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação.

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO

No tocante a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, 

com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 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 se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido.

Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida 

no referido acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos imbricados na exordial que em tese 

demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização perseguida, 

demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria negado.

Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de 

agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral.

PRELIMINAR – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

A representação processual está sistematizada nos artigos 75 e 

seguintes do diploma Civil, posto que o Requerente se encontre 

impossibilitado de assinar a procuração em virtude do acidente ocorrido, 

sem a necessidade do instrumento público, por não ser considerado um 

incapaz, dado que tem o poder de manifestação de vontade.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

 No tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial 

elaborado pelo IML para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, 

não há se falar em tal exigência porquanto não constam no rol previsto no 

artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74.

 Vejamos:

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 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e 

a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte.

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

Consequentemente afasto a preliminar.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

No que tange a exigência de comprovante residencial como documento 

obrigatório a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não 

se faz indispensável para propositura da ação.

Vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015).

Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada.

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito.

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74).

De outro vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão 

proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão.

No caso, o fato do Boletim de Ocorrência (fls.27/28) não ter sido 

elaborado na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o 

direito Autoral, demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de fls.156/158.

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer 

causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral.

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012:

"a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a 

redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de 

lesões de órgãos da estrutura craniofacial, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pela mesma tabela, tem-se que 

em caso de lesões de órgãos abdominais o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), do teto que é 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

às fls. 156/158 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada com repercussão leve, perda de 10% 

(dez por cento) da capacidade laborativa da estrutura crânio facial, o qual 

corresponde a 100% (cem por cento) do teto máximo. Somados a 

repercussão leve de 10% (dez por cento) do valor estipulado como devido 

em caso de lesão abdominal (retirada do baço), correspondente a 100% 

(vinte e cinco por cento) do padrão estabelecido.

Ou seja, o valor exato da indenização equivale a 10% de 100% do teto 

máximo (referente à estrutura craniofacial), SOMADOS a 10% de 100% do 

teto máximo (referente à lesão abdominal retirada do baço).

Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.700,00 (dois mil 

e setecentos reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora.

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a 

Requerente, MAYCON HORTIZ NUNES, representando por NATALIA 
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HORTIZ NUNES, a quantia de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 16/05/2015 (Súmula 580 STJ).

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932183 Nr: 50495-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID PAULA MOURA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, 

pagar a Requerente, INGRID PAULA MOURA BARROS, a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 04/04/2013 (Súmula 580 

STJ).CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de Maio 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 921090 Nr: 44066-71.2014.811.0041

 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: OSMAR BORGES ABGALIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 921090

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 141/148 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 147 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada a fl. 142 conforme 

acordado na avença.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1141752 Nr: 28194-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO DE MATOS CHERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, pagar ao 

Requerente, EDEVALDO DE MATOS CHERES, a quantia de: A) - R$ 

4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Sumula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja 18/03/2016 (Súmula 580 STJ); B) 

– R$ 695,88 (seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito 

centavos), referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei 

nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data do 

desembolso.CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de Maio 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167755 Nr: 39150-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO BRITO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a 

Requerente, JOSÉ AUGUSTO BRITO CORREA, a quantia de R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 01/05/2016 (Súmula 580 STJ).CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC).Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de Maio de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 791302 Nr: 45376-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCANTI E CARVALHO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINCO ESTRELAS AGROPECUÁRIA E 

PARTICIPAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código – 791302

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 112/113 informou nos autos que houve 

pagamento do débito, propugnando pela extinção do feito.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do Código de Processo Civil.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 
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formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 416946 Nr: 4493-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIMAIS - INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO 

POPULAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORIO & SANTIAGO LTDA, PAULO CESAR 

BARBOSA VICTÓRIO, JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO, UBIRATAN DE JESUS 

SANTIAGO, CLAUDIO QUEIROZ BEZERRA DE MELO, VILLYMAR FARINA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação na pessoa do advogado do requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito. Tendo em vista 

a correspondência de fls. 99, retornou para esta secretaria com a 

informação que o mesmo mudou-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 837378 Nr: 42203-17.2013.811.0041

 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: ODENIL RICARDO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código - 837378

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 221 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 210/213 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do NCPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 213 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 221.

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, 17 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 815527 Nr: 21972-66.2013.811.0041

 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: THIONES RODRIGO KAISER FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 815527.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 187 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 179/184 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. 183 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 187.

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, 17 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 449509 Nr: 22450-79.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELÍCIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330/O, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 449509.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 258 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 254/257 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. 257 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 258.

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, 17 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337161 Nr: 8000-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOUVÊA DE V. 

GURGEL - OAB:9023 /MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Código nº 337161

VISTOS,

SUL AMÉRICA SEGURO SAUDE S/A apresentou as fls.605/609 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em síntese, excesso de 

execução em decorrência da inclusão dos honorários de sucumbência no 

cálculo da parte Exequente, uma vez que no julgamento do Recurso de 

Apelação houve repartição da verba na proporção de 50% para cada uma 

das partes e autorizada a compensação. Ao final, requer o acolhimento da 

impugnação reconhecendo o valor devido na importância de R$ 44.782,35 

(quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco 

centavos). Juntou ainda comprovante do depósito na conta judicial as fls. 

609.

A parte Exequente apresentou manifestação as fls. 610/613, alegando 

serem devidos os honorários advocatícios e que a intimação da Executada 

teria sido expedida para pagamento da metade do respectivo valor, 

requerendo a correção do ato. Justificou a falta da juntada dos 
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comprovantes de pagamento das mensalidades do plano de saúde após o 

período de novembro do ano de 2016, sanando a omissão as fls. 614/627.

Ao final, requereu a intimação da Executada para pagamento do valor 

integral da condenação e dos honorários de sucumbência, bem ainda a 

expedição de oficio para a empresa emitir os valores dos boletos mensais 

conforme decidido no acórdão.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

No caso dos autos, o v. acórdão deu parcial provimento ao Recurso de 

Apelação interposto pela ora Executada/Impugnante, estabelecendo 

expressamente a condenação de ambas as partes ao pagamento de 50% 

das custas e honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a 

declaração sentencial de nulidade da cláusula 24ª e determinar que a 

repetição do indébito seja feita de forma simples, com definição do valor 

da condenação à indenização por danos materiais em R$ 17.111,73, 

mantendo a atualização da forma estipulada na sentença; diante do 

decaimento recíproco, incumbirá às partes o pagamento de 50% das 

custas e de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, os 

quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 20 do 

CPC/1973, autorizada a compensação e mantida a sentença nos pontos 

restantes por seus próprios fundamentos.

Nesse passo, ao aludir à distribuição das custas processuais e 

honorários advocatícios na proporção de 50% para cada um dos 

litigantes, por obvio não faz jus a parte Exequente o recebimento de 100% 

do valor dos honorários, mesmo porque ainda restou autorizada a 

compensação dos respectivos valores.

 Portanto, indubitável que a inclusão da verba honorária no cálculo 

elaborado pela parte Exequente padece de erro, e, por consequência, o 

valor correspondente configura excesso de execução, devendo ser 

extirpado.

No mais, registro que a parte Executada ao realizar o cálculo da 

condenação, respeitou os exatos termos do acórdão e efetuou 

tempestivamente o respectivo depósito da importância que entende 

devida, como se infere do comprovante de fls. 609.

Desta feita, como corolário lógico do resultado da demanda, qual seja, a 

procedência da presente impugnação, houve sucumbência da parte 

Impugnada/Exequente, pela qual fixo em 10% (dez por cento) do proveito 

econômico alcançado, ou seja, sobre o valor excedente da execução, R$ 

4.071,12 (quatro mil e setenta e um reais e doze centavos).

No ponto, saliento que conforme o entendimento pacificado pelo Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.134.186/RS, com base na Lei 

dos Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC, os 

honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença são 

cabíveis apenas no caso de acolhimento, ainda que parcial, do incidente.

 É o que se depreende daquele precedente da Egrégia Corte:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO 

DE AÇÕES. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CUMULAÇÃO COM 

DIVIDENDOS. CABIMENTO. PEDIDO IMPLÍCITO. DECORRÊNCIA LÓGICA DO 

PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA SEM PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA 

JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cabimento da cumulação 

de dividendos e juros sobre capital próprio. 1.2. Nas demandas por 

complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a 

condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio 

independentemente de pedido expresso. 1.3. Descabimento da inclusão 

dos dividendos ou dos juros sobre capital próprio no cumprimento da 

sentença condenatória à complementação de ações sem expressa 

previsão no título executivo. 2. Caso concreto: 2.1. Inviabilidade de se 

alterar, na fase de cumprimento de sentença, o valor patrimonial da ação 

definido expressamente no título executivo, sob pena de ofensa à coisa 

julgada. 2.2. Descabimento da inclusão dos juros sobre capital próprio no 

cumprimento de sentença sem previsão expressa no título executivo. 2.3. 

Incidência do óbice da Súmula 211/STJ no que tange à alegação relativa 

ao termo 'ad quem' dos dividendos. 2.4. "Não são cabíveis honorários 

advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença". 

2.5. "Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, 

serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 

20, § 4º, do CPC" (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C). 3. RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1373438/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

11/06/2014, DJe 17/06/2014) (grifei).

E ainda, da Sumula 519 do STJ:

“Sumula 519 do STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao 

cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”

Consigno por fim, a impossibilidade da compensação dos honorários 

advocatícios fixados nesta fase processual, nos termos da Súmula 306 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante da dicção prevista no art. 85, 

§14, do CPC, que adota orientação em sentido diametralmente oposta a 

então vigente ao vedar a compensação de honorários em caso de 

sucumbência parcial e ao mesmo tempo reconhecer sua natureza 

alimentar: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza 

alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação 

do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência 

parcial”.

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º do CPC, ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelo Executado, 

para reconhecer o excesso de execução de R$ 4.071,12 (quatro mil e 

setenta e um reais e doze centavos), no cálculo da parte Exequente.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte EXEQUENTE ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor excedente do cálculo.

Outrossim, subsistindo valor suficiente para satisfação do débito 

exequendo representado pelo depósito de fls. 609, DECLARO EXTINTO O 

procedimento executivo no tocante a parte líquida do julgado, nos termos 

do artigo 924, II c/c art. 925 do CPC.

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor do Exequente do valor da 

execução R$ 40.711,23 (quarenta mil, setecentos e onze reais e vinte e 

três centavos) e ao Executado para liberação do valor excedente ora 

reconhecido, ambos a serem deduzidos do depósito de fls.609 e 

acrescido da remuneração bancária.

No que concerne à parte ilíquida do julgado, verifico que a embora o 

Executado tenha as fls. 535/600, manifestado no sentido que não houve 

comprovação do pagamento das mensalidades do plano de saúde após o 

período de novembro/2016, a parte Autora ao manifestar sobre a presente 

impugnação efetuou a juntada dos respectivos comprovantes.

Sendo assim, imperiosa a liberação dos respectivos valores à parte 

Executada, o que fica desde já autorizado mediante a expedição de 

ALVARÁ na conta por ela a ser indicada nos autos.

 Determino ainda que a parte Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove os pagamentos das mensalidades posteriores a dezembro/2017 

até o corrente mês (maio/2018), haja vista o ultimo comprovante de 

depósito acostado as fls. 626/627.

Outrossim, considerando ser inviável a continuidade dos depósitos em 

juízo pela parte Autora no que tange ao pagamento das mensalidades do 

plano de saúde, determino que a parte Executada, emita as faturas 

mensais subsequentes ao mês de maio do corrente ano, ou seja, a partir 

de junho (caso ainda não estejam sendo emitidos), observando os 

critérios de reajuste das mensalidades nos termos da sentença, sob pena 

de multa que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada mês em que 

houver o descumprimento na emissão dos boletos.

 Fica expressamente proibido à parte Exequente efetuar qualquer depósito 

nestes autos relativo à fatura do mês de junho/2018, devendo efetuar o 

pagamento do boleto a ser emitido pela parte Executada.

Preclusa a via recursal e inexistindo ulteriores deliberações, arquivem-se 

os autos, observando as formalidades legais.

 Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 17 de maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1119365 Nr: 18465-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO VENTURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código – 1119365.
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VISTOS,

A parte Requerente à fl. 187 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 179/184 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.183 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 187.

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, 17 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 450227 Nr: 22893-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NM GRÁFICA & EDITORA, HAROLDO 

ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS CARVALHO - 

OAB:6.801/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do ofício juntado nas fls. 978/995, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 917904 Nr: 41992-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAELSON DE OLIVEIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 917904

VISTOS,

A parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar 

quanto a eventual existência de valor remanescente, presumindo-se 

satisfeita a obrigação.

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. 193 em favor da parte 

Requerente, creditado na conta a ser indicada nos autos.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do Código de Processo Civil.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086847 Nr: 4647-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código – 1086847.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 157 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 152/155 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 154 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 157.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 934612 Nr: 51776-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVA PAES DE BARROS, SEBASTIÃO FORTUNATO 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 7º SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO DESTA 

CAPITAL, NIZETE ASVOLINSQUE, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, MARCELO DINIZ SANTOS FILHO - OAB:14083, RAFAEL 

SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6.844/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte executada para manifestar 

nos autos acerca das fls. 140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893338 Nr: 25439-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CHAGAS LOPES EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PERES BANDEIRA - 

OAB:17523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 38.

Decisão

Decisão 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002321-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROSANGELA SOARES RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Associe junto ao sistema PJE a presente 

ação ao processo de n. 1028451-19.2017.8.11.0041. Defiro a assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 03 de setembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 01 

da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 
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Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se. Tatiane Colombo 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010568-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATTIMAN OLIVEIRA BUCAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1010568-25.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.13252323, em que a parte Autora justificou fazer jus ao 

benefício da assistência judiciária gratuita, corroborando o pedido com 

declaração de imposto de renda manuscrita e imagens de conversas do 

aplicativo whatsapp que alega ser prova de que Requerente vende 

comida e petiscos para subsidiar suas necessidades vitais. Pois bem. O 

artigo 98 e seguintes do CPC condiciona a prestação da assistência 

judiciária gratuita, mediante comprovação de insuficiência de recursos, o 

que não ocorreu neste feito, levando a conclusão de que a parte não 

atravessa situação apta a legitimar o benefício. Destaco que, a mera 

declaração supostamente aceita pela Receita Federal não serve de prova 

capaz de evidenciar a alegada condição de hipossuficiência, nem 

tampouco as conversas anexadas ao Id.13252401 que, além de não 

possibilitar a identificação da parte Autora como destinatária ou remetente 

dos textos, também não revela documental hábil/idôneo a demonstrar a 

miserabilidade exigida em lei para o deferimento do benefício. Para a 

comprovação do direito à concessão da benesse, não é suficiente para o 

convencimento do juízo que o requerente formule o pedido sem um mínimo 

de prova capaz de evidenciar que o recolhimento das custas de 

distribuição da ação implicará ofensa à sua própria subsistência, 

notadamente quando é concedido à parte requerente prazo para a devida 

demonstração do direito à benesse em razão dos contornos fáticos 

encontrados nos documentos imbricados na exordial afastarem a 

condição de hipossuficiente alegada pelo autor, como ocorreu no caso em 

tela (Id.12830452). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA 

GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO PELO 

MAGISTRADO DE PISO – DECISÃO ESCORREITA – INCISO LXXIV, ARTIGO 

5º, CF/LEI 1.060/50. Recurso conhecido e desprovido. Demonstrado nos 

autos situação diversa do alegado, não prevalece a presunção de pobre 

nos termos do art. 4º da LAJ e, neste contexto, deve o autor comprovar 

tal requisito, moldes do inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal. 

Mantém-se a decisão que não demonstrados tais predicados, indefere a 

pretensão de gratuidade da justiça. Revoga-se liminar deferida em sede de 

agravo para que o magistrado de piso intime a parte, fixando prazo 

razoável para o pagamento dos custos do processo, sob pena de 

extinção do feito, sem julgamento do mérito e as regras sucumbenciais, se 

for o caso. (AI 75118/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, 

Publicado no DJE 30/08/2016) Importa grafar que pedidos de gratuidade 

constituem proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos 

que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério 

desse benefício, como exigência de uma justiça administrável, que possa 

se autosustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a 

todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 

processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado na inicial. Além disso, a despeito da análise dos 

requisitos da petição inicial ocorrer após o recebimento da ação, o que 

não ocorreu no caso em tela, por economia processual e à luz do princípio 

da cooperação, entendo prudente assinalar as incongruências 

encontradas na exordial, principalmente pelo fato de uma delas influenciar 

na fixação das custas processuais (valor da causa). Pondero que, a 

Requerente não atendeu as determinações legais no tocante à satisfação 

dos requisitos da petição inicial previstos no artigo 319 do CPC, 

notadamente no que afeta à qualificação das partes com indicação do 

endereço eletrônico (inciso II) e atribuição correta do valor da causa 

(inciso V). Consigno que tenha por objeto a cumulação de pedidos, dentre 

eles indenizatório, não é adequado a fixação do valor da causa em 

patamar de sugestivo, porquanto destoa da regra legal prevista na 

legislação processual (artigo 292, inciso V do CPC). Assinalo que a regra 

de fixação do valor da causa deve ser integralmente respeitada, um vez 

que influência no provimento jurisdicional, bem como na valoração das 

custas processuais, sobretudo nos honorários sucumbenciais (artigo 85, 

§2º do CPC). Por fim, chamo a atenção para o fato de a Requerente 

intitular a ação com pedido de indenização por danos morais, discorrer a 

causa de pedir do alegado dano, porém não formulou pedido final relativo 

a tal pretensão, de sorte que, em caso de não ser o dano moral um dos 

objetos da ação, deve a Requerente emendar a exordial retirando a causa 

de pedir declinada, a fim de evitar indução equivocada no exercício do 

direito de defesa. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, 

para querendo: 1) Adequar rigorosamente a peça inaugural, atendendo 

legalmente todos os elementos fixados no artigo 319 do CPC, 

principalmente no tocante a qualificação das partes e atribuir 

adequadamente o valor da causa, observando a cumulação dos pedidos 

(artigo 292 do mesmo Diploma Legal), sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 2) Comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, observando a retificação do 

valor da causa, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. 3) Formular os pedidos de acordo 

com a real pretensão, retificando o título da ação e excluindo da causa de 

pedir eventual manifestação capaz de dificultar a análise do mérito da 

ação, sobretudo do exercício do direito de defesa, sob pena de 

indeferimento da inicial. Considerando ainda que, a atual sistemática 

concebida no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta dos 

usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, advogados, 

etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados na análise 

dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a fim de 

evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as duas 

petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do processo, 

DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO inicial, 

nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. 

Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. Nos 

termos da Resolução nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução nº185/2013 

do Conselho Nacional de Justiça, determina que: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004600-14.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE OLMEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 02/07/2018, 11:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004398-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO DA MATA IVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 02/07/2017 às 

12:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025207-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MACEDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

MANOEL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 02/07/2018 às 

12:30 , a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033941-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA BENEDITA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 

08:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação 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)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Intimação 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)

 

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 13/08/18 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037455-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037455-80.2017.8.11.0041 AUTOR: VALDIR 

FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado 

por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021580-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JCD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM (REQUERIDO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020612-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE APARECIDO ARANDA PEREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020612-74.2016.8.11.0041 AUTOR: JORGE 

APARECIDO ARANDA PEREIRA GOMES RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO W 

Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 126 de 616



o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028199-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ LEMES ROJAS (REQUERENTE)

JECIRA FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT0015425A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028199-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JECIRA 

FERREIRA LEMES, FAGNER LUIZ LEMES ROJAS REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA W Vistos. Nos termos do art. 370, 

caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de 

ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010414-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CASTILHO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVELAINE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS PARA LOJAS EIRELI 

(EXECUTADO)

ELAINE YARA KLAUS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010414-41.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: FRANCISCA 

CASTILHO DE QUEIROZ EXECUTADO: ELAINE YARA KLAUS DE 

OLIVEIRA, MOVELAINE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS PARA LOJAS 

EIRELI W Vistos. Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das executadas MOVELAINE 

COMERCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA LOJAS LTDA - ME, portadora 

do CNPJ nº 37.440.823/0001-48 e ELAINE YARA KLAUS DE OLIVEIRA, 

portadora do CPF nº 594.426.461-68, sobre o valor total de R$ 46.057,63 

(quarenta e seis mil e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos). 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, a última 

atualização do débito apresentada pela parte credora, sem prévia ciência 

do ato à parte executada. Conforme determina o artigo art. 512, § 2º, da 

CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete para a 

efetivação da constrição acima deferida através do Sistema Bacenjud. 

Tornando exitosa a penhora de valores, OFICIE-SE ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Em seguida, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem, 

devendo a parte executada que não possuir procurador constituído nos 

autos ser intimada por carta com aviso de recebimento, ex vi do disposto 

no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil. Anote-se que, no 

prazo supra, deverá a parte executada comprovar, se for o caso, que o 

numerário bloqueado é impenhorável e/ou que há excesso da penhora 

(art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Havendo 

manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para 

exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Não havendo manifestação da 

parte executada, converter-se-á a indisponibilidade da quantia bloqueada 

em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina 

o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, caso a 

penhora resulte infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente 

execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição 

estará suspensa. Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação 

da parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 11 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000503-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FRANCO MACHADO PITALUGA (AUTOR)

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR0059659A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WILLIAN TONDA (TESTEMUNHA)

MARCELO MARINI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000503-68.2018.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO DE 

CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA, MARINA FRANCO MACHADO 

PITALUGA RÉU: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. AT Vistos. Ab initio, anoto que as 

informações solicitadas por meio do Malote Digital foram prestadas nesta 

data. No mais, INTIME-SE a parte autora para impugnar a contestação já 

ofertada pela parte ré (Id nº 13165502), no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031338-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEAVIDE BARBUENO (AUTOR)

PRISCILLA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDREWS CRISLLEY DE CARVALHO REIS 06223880456 (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 

09:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034759-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO MANGABEIRA JUNIOR OAB - MT0014857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034759-71.2017.8.11.0041 AUTOR: MARLI 

TERESINHA DIAS CAVALHEIRO RÉU: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA W Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão 

Contratual c/c Restituição de Quantia Paga, Indenização por Danos 

Materiais e Morais, ajuizada por Marli Teresinha Dias Cavalheiro em 

desfavor de Rodobens Incorporadora Imobiliária 204 SPE Ltda, ambos 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, em sede de Agravo de 

Instrumento, restou deferida tutela provisória de evidência com 

fundamento no art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

determinar que a parte requerida efetue a restituição à parte autora da 

quantia incontroversa de R$ 64.418,09 (sessenta e quatro mil, 

quatrocentos e dezoito reais e nove centavos), conforme Ids. nº 

13129543 e 13129570. Por meio da petição constante no Id. nº 13129537, 

a parte autora informou o descumprimento da decisão e postulou pelo 

bloqueio de valores das contas da requerida, via Sistema Bacenjud. Este 

Juízo entendeu por adequado intimar, primeiramente, a parte requerida 

para se manifestar sobre o pedido de bloqueio (Id. nº 13180647). Ocorre 

que a parte autora apresentou, no Id. nº 13237644, pedido de 

reconsideração do referido decisum, reiterando o pedido de bloqueio 

judicial, inclusive no que se refere às multas diárias apontadas como 

devidas em razão do descumprimento da decisão. Pois bem. Verifico que, 

mesmo intimada acerca do teor da decisão concessiva da tutela 

provisória, já que a decisão do recurso interposto transitou em julgado (Id 

nº 13129551), a requerida descumpriu a ordem judicial, motivo pelo qual a 

autora pleiteou a aplicação da multa. Entretanto, sendo a tutela de 

evidência uma forma de tutela provisória (art. 294, CPC), é certo que a sua 

efetivação deverá observar “as normas referentes ao cumprimento 

provisório da sentença, no que couber” (art. 297, parágrafo único, CPC). 

Por conseguinte, entendo que a execução de obrigação fixada em decisão 

concessiva de tutela provisória deve observar o procedimento do 

cumprimento provisório de sentença, disposto nos arts. 520 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Da mesma forma, o valor devido à título de 

astreinte, por força do art. 537, § 3º, do mesmo Diploma Processual, 

também deverá ser perseguido em cumprimento provisório. Lado outro, 

ressalvo que eventual deferimento de bloqueio judicial de valores, no 

presente feito, acaso deferido, deve se limitar à quantia a ser restituída e 

ser precedido de prévia abertura de prazo para manifestação da parte 

requerida, nos moldes do determinado no decisum de Id. nº 13180647, 

mormente em atenção ao disposto nos artigos art. 9º e 10 do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração 

constante no Id. nº 13237644 e, por conseguinte, determino o integral 

cumprimento do despacho anterior. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

Maio de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010427-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA AFONSO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1010427-06.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: UNICA FOMENTO 

MERCANTIL LTDA EXECUTADO: VERA AFONSO GARCIA W Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do Código de 

Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à execução ou, 

mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, 

requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, 

consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. 

Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de Processo 

Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a penhora 

de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, ultrapassado o 

prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o pagamento 

voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins de 

realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte executada 

para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, seguindo o processo na 

forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, com redução à 

metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 03 (três dias), 

ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035828-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT19714/O (ADVOGADO)

Ulysses Ribeiro OAB - MT5464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035828-41.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SERVEXTE 

SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - ME 

EXECUTADO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL W 

Vistos. Regularmente intimada para comprovar a sua alegada insuficiência 

econômica, a parte autora apresentou os documentos que acompanham a 

petição de Id. nº 11964885, dentre os quais se encontra o balanço 

patrimonial da empresa sem qualquer assinatura. Pois bem. É claro que, 

para ter validade, o Balanço Patrimonial precisa ser elaborado em 

conformidade com a legislação comercial, societária e fiscal em vigência 

na data de seu encerramento. Com efeito, nos termos do art. 1.184, § 2º, 

do Código Civil, mister se faz que o balanço da empresa seja assinado 

pelo sócio-administrador, assim como estar autenticado pelo contador 

responsável pela pessoa jurídica, devendo, ainda, ser lançado no Livro 

Diário da empresa. Ocorre que o documento apresentado pela parte 

autora não atende os requisitos supracitados, razão pela qual entendo 

ineficaz para comprovar a sua incapacidade financeira. Assim sendo, 

INTIME-SE novamente a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra o decisum exarado no Id. nº 11888736. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009633-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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AUTOS Nº 1009633-82.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SESI - SERVICO 

SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: GILVAN DE JESUS SILVA W Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do Código de 

Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à execução ou, 

mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, 

requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, 

consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. 

Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de Processo 

Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a penhora 

de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, ultrapassado o 

prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o pagamento 

voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins de 

realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte executada 

para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, seguindo o processo na 

forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, com redução à 

metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 03 (três dias), 

ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1031051-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOALAS LUIZ SOPRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031051-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: HOALAS 

LUIZ SOPRAN REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A W Vistos. 

Considerando que, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo 

Civil, o autor pode alterar o pedido ou a causa de pedir independentemente 

de consentimento do réu, RECEBO a emenda à petição inicial apresentada 

no Id. nº 12792409. CUMPRA-SE integralmente o decisum exarado no Id. 

nº 12727172. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012853-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE KLIEMASCHEWSK FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012853-88.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: JOSIMAR 

LOURENCO EXECUTADO: FELIPE KLIEMASCHEWSK FERREIRA GOMES W 

Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o art. 98 do 

Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois o autor o autor está qualificado na 

procuração como "servidor público estadual", não havendo qualquer 

informação quanto à atual renda da parte autora, situação que obsta, 

neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de 

recursos. Ademais, desde já, anoto que a existência de despesas 

mensais não comprovam, por si só, a sua incapacidade econômica para 

arcar com o valor das custas processuais, as quais, in casu, 

considerando o valor da causa, não devem atingir quantia 

demasiadamente elevada a ponto de comprometer o sustento da parte 

autora, mormente diante da possibilidade de parcelamento das mesmas. 

Nesses casos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado 

pela necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios 

da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos atuais que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 
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Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033242-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA FERREIRA (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ FERREIRA (EXEQUENTE)

PAULA FERNANDA DA CONCEICAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN VUOLO EUBANK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033242-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: LUIZ 

GONZAGA FERREIRA, ANDRE LUIZ FERREIRA, PAULA FERNANDA DA 

CONCEICAO FERREIRA EXECUTADO: RENAN VUOLO EUBANK W Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução embasada em contrato de compra e venda 

firmado entre as partes. Pois bem. É certo que o Código de Processo Civil, 

no seu art. 784, inciso III, estabelece que o documento particular 

devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui 

título executivo extrajudicial. Contudo, tal título deve refletir uma obrigação 

certa, líquida e exigível, para se tornar hábil a instruir a execução, 

consoante o art. 783 do mesmo Diploma Processual. Ocorre que, do teor 

da exordial, verifica-se que a parte exequente persegue não o valor da 

obrigação principal, mas sim o valor relativo à multa contratual em razão de 

descumprimento do contrato por parte do executado. Ocorre que, in casu, 

a despeito de da parte exequente afirmar o descumprimento das 

obrigações pactuadas, não há qualquer documento que robore o alegado. 

A inicial foi instruída tão somente com memória de cálculo, procurações, 

documentos pessoais e promessa de compra e venda de imóvel, de forma 

que é possível aferir-se incontinenti se a dívida é certa e exigível. Falta, 

pois, ao contrato objeto dos autos os pressupostos de certeza e liquidez 

da obrigação pretendida, em violação ao disposto no art. 783 do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, colacionando aos autos documento 

reconhecido como título executivo extrajudicial ou, ainda, adequando os 

fundamentos jurídicos e os pedidos para prosseguimento do feito na forma 

de ação de cobrança, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 319 c/c art. 321 do citado Diploma Processual. Atendida a 

determinação ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009230-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SBRISSIA OAB - PR38236 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MOTTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009230-16.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: WALTER 

DISNEI MULLER ROCKEMBACH EXECUTADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA 

W Vistos. Compulsando os autos, verifico que, intimada para comprovar a 

sua hipossuficiência, a parte autora apresentou os documentos 

constantes nos Ids. nº 13189181 e 13189189, consistentes em 

comprovantes de supostos gastos com tratamento de saúde. Entretanto, 

entendo que tais documentos não hábeis a demonstrar a alegada 

incapacidade econômica da parte autora, haja vista que não demonstram a 

sua renda atual. Assim sendo, INTIME-SE novamente a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia das suas 

declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos atuais que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001477-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER WAGNER DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEAO MARCONDES - CONSTRUCOES, LOCACAO E MANUTENCAO DE 

MAQUINAS PESADAS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001477-08.2018.8.11.0041 AUTOR: EDER WAGNER 

DIAS DOS SANTOS RÉU: LEAO MARCONDES - CONSTRUCOES, 

LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA - EPP W 

Vistos. Analisando os documentos que acompanham a petição apresenta 

pela parte autora no Id. nº 13182711, entendo que não são passíveis de 

demonstrar, por si só, a existência de grupo econômico ou funcionamento 

da empresa requerida no endereço indicado, mormente em razão do 

atestado pela certidão do Oficial de Justiça. Assim sendo, INDEFIRO o 

pedido de citação da requerida no endereço localizado na Rua Cândido 

Mariano. Lado outro, DEFIRO o pedido para tentativa de citação no 

endereço do sócio da empresa requerida. EXPEÇA-SE o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012922-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BATISTA LENZA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (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 13/08/2018 às 

10:00h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016658-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU HONORATO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR MIQUELIN OAB - MT0004613A (ADVOGADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIAR ROTHER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016658-83.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ROMEU 

HONORATO MENDES EXECUTADO: ALVIAR ROTHER W Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente postulou a 

conversão da obrigação de entregar em quantia certa (Id. nº 12472635). 
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Não obstante, utilizou nos cálculos o preço da soja no Município de Lucas 

do Rio Verde/MT, enquanto que o título prevê que deve ser utilizado o 

Município de Campo Novo do Parecis/MT (Id. 7379066, pág. 2). Ademais, a 

parte exequente deixou de informar, nos cálculos apresentados, os 

termos inicial e final de incidência da multa imposta pelo Juízo (astreinte). 

Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar novo demonstrativo de cálculo na forma acima 

mencionada. Em seguida, uma vez apresentado novo demonstrativo de 

cálculo, INTIME-SE a parte executada para, querendo e no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a estimativa do débito. No mais, tendo em 

vista que a ação executiva deve tramitar de maneira a criar a menor 

onerosidade excessiva à parte executada, INDEFIRO, ao menos por hora, 

do pedido de penhora on line formulado pela exequente, eis que 

necessária proceder primeiro com a citação da parte executada para 

satisfação voluntária do crédito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038542-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MARCIA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038542-71.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: JOSE DA 

ROSA EXECUTADO: CAROLINA MARCIA TEIXEIRA W Vistos. RECEBO a 

emenda à petição inicial, pelo que determino que se proceda com as 

alterações necessárias no Sistema PJE. Trata-se de Ação Monitória na 

qual, segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038490-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXATUS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO)

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE LARA DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DO CARMO SALLES JUNIOR OAB - 000.372.801-39 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038490-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EXATUS 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME REQUERIDO: JOSIANE LARA DE MORAIS 

REPRESENTANTE: ROBERTO DO CARMO SALLES JUNIOR W Vistos. 

Considerando que a parte autora se trata de pessoa jurídica, para a qual, 

nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não limita a favor 

a presunção relativa de hipossuficiência, necessária se faz a 

comprovação da alegada incapacidade financeira para arcar com as 

custas e despesas processuais. Ademais, os Tribunais Superiores 

orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa 

jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente 

de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples 

declaração de pobreza (Súmula 481 do STJ). Destarte, anoto que, 

"cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação 

judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições 

excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas 

do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

26/03/2015). Portanto, com fulcro no art. 99, § 2º, do citado Diploma 

Processual, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos o seu balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis do último exercício, além de outros documentos 

hábeis a comprovar a sua alegada incapacidade econômica, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendida a determinação ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-97 DISCRIMINATÓRIA

Processo Número: 1028789-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRAGA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028789-90.2017.8.11.0041 AUTOR: RAIMUNDO 

BRAGA NETO RÉU: PATRICIA DA SILVA SOUZA W Vistos. Nos termos do 

art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do 

Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000383-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA EMILIA DE ARRUDA CONSTRUCOES - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000383-25.2018.8.11.0041 AUTOR: LUCINEIA EMILIA 

DE ARRUDA CONSTRUCOES - EPP RÉU: AVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A W Vistos. Considerando que a parte requerida 

opôs embargos monitórios, INTIME-SE a parte autora para responder aos 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 702, § 

5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000767-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CARLOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000767-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: HELIO 

CARLOS GOMES DA SILVA REQUERIDO: PAULO HUMBERTO BUDOIA W 

Vistos. O autor pediu o deferimento dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar 

com os custos do processo. Por meio do decisum constante no Id. nº 

11963629, este Juízo, visando aferir se a parte autora faz jus ao benefício 

da justiça gratuita, determinou a intimação desta para trazer aos autos 

comprovação de sua miserabilidade. O autor trouxe aos autos seus 

comprovantes de renda e apresentou comprovantes de contratação de 

empréstimos consignado, sustentando estar passando por situação de 

econômica que não lhe permite arcar com as custas processuais (Id. nº 

12212728). É a síntese. DECIDO. É certo que o art. 98 do Código de 

Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. No caso dos autos, foi 

determinado ao autor que trouxesse aos autos comprovação de que 

preenche os requisitos legais, tendo o mesmo juntado documentos que 

indicam a existência de contratação de empréstimos (Id. nº 12212782). 

Contudo, entendo que os elementos contidos não são suficientes para 

amparar a alegada necessidade da assistência, pois os comprovantes de 

renda apresentados demonstram que o autor percebe, na condição de 

“policial civil – investigador de polícia”, a remuneração mensal bruta acima 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), assim como que, atualmente, recebe a 

quantia líquida de R$ 6.649,63 (seis mil, seiscentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e três centavos) (Id. nº 12212782, pág. 17). Ademais, 

mesmo que o autor possua despesas que comprometam parte de sua 

remuneração, não se pode considerá-lo pessoa que se enquadre na 

condição de hipossuficiência financeira, sob pena de se desvirtuar a 

finalidade precípua da norma, cuja men legis é a concessão da gratuidade 

de justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela 

própria carência e pobreza. Com efeito, é certo que as informações 

constantes demonstram não haver amparo para a alegada necessidade 

da justiça gratuita. Isso porque, não obstante tenha o autor comprovado a 

sua renda, é certo que, ante os saldos bancários acumulados ao final do 

exercício, assim como tendo em vista que o valor da presente causa não 

gera despesas de quantia demasiadamente alta, não há como entender 

demonstrada a sua condição de pobreza ou miserabilidade, o que impõe o 

indeferimento da benesse. Sobre o assunto, vide jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA NEGADO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, 

CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA SENTENÇA 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. 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. 

Quando o magistrado determina o recolhimento da diferença das custas 

processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo 

estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito”. 

(Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

27/06/2017) Por outro lado, quando a parte não preenche os requisitos 

para ser beneficiária da gratuidade, como no caso em análise, mas, 

eventualmente, não pode oferecer o valor das custas imediatamente em 

sua integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, a própria Lei abre a possibilidade de garantir-lhe o pleno acesso à 

Justiça, que pode se dar através do parcelamento, conforme prevê o § 6º 

do art. 98, do CPC[1]. Nesse mesmo sentido, vide decisão do TJ/MT: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. Assim sendo, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, nos 

termos do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento 

das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, ex vi 

do disposto no art. 290 do referido Diploma Processual. Não obstante, nos 

termos do art. 468, § 7º, da CNGC, desde já CONCEDO o direito ao 

parcelamento das despesas processuais, facultando à parte autora o 

recolhimento das mesmas em até 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária, caso em que deverá 

comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo supracitado. 

Decorrido o prazo sem comprovação do recolhimento, voltem-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022882-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ZOTTIS OAB - RS48921 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MADRUGA VARGAS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022882-37.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: CAIXA DE 

PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DEPRECADO: VERA 

LUCIA MADRUGA VARGAS W Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo cópia da presente como mandado. Em seguida, devolva-se a 

presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas 

homenagens. Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como 

determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às providências, com observância 

das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020385-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORMAX CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020385-84.2016.8.11.0041 AUTOR: CD-MAX 

INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA RÉU: FORMAX CONSTRUCOES 

CIVIS LTDA - EPP M Vistos. DEFIRO o pedido de busca de endereço junto 

aos sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça. Para tanto, 

determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço atualizado da 

parte requerida. Obtido endereço diverso do que consta dos autos, 

expeça-se o necessário para promover a citação, com as advertências 

legais. Frustradas as diligências, intime-se o autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Maio 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009305-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON DE OLIVEIRA SOUZA COMERCIO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº  1009305-89 .2017 .8 .11 .0041  AUTOR: 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RÉU: ALYSSON DE OLIVEIRA 

SOUZA COMERCIO - ME M Vistos. DEFIRO o pedido de busca de endereço 

junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça. Para tanto, 

determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço atualizado da 

parte requerida. Obtido endereço diverso do que consta dos autos, 

expeça-se o necessário para promover a citação, com as advertências 

legais. Frustradas as diligências, intime-se o autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Maio 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028259-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SABINO DA SILVA - EPP (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028259-86.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: AUTO 

POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA DEPRECADO: JOSE 

SABINO DA SILVA - EPP M Vistos. Tendo em vista que a ausência é 

temporária, consoante certidão do Sr. Oficial de Justiça, expeça-se novo 

mandado para cumprimento da missiva. Às providências, com observância 

das disposições pertinentes da CNGC. Cumpra-se Cuiabá/MT, 18 de Maio 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010803-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA CAROLINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010803-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KAMILA 

CAROLINA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos 

termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

arguida deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Anoto também que não 

procede a alegação da requerida quanto à ilegibilidade do comprovante de 

residência da parte autora, posto que os acostados aos autos no id. 

5908807 - Pág. 2 estão legíveis. Saneado o processo (art. 357 do CPC, 

inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 

357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na 

espécie, não se aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não 

configurada relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). 

Nesse sentido, colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). 

Obrigação imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de 

discricionariedade no tocante ao oferecimento e às regras da indenização 

securitária pelas respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção 

de contratação, tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 

segurado. Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de 

inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do 

Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 

2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 

06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do 

seguro DPVAT. Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica 

do ônus probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora 

que tem maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito 

afirmado. Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência 

e laudos médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 

1707702-2; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de 

Albuquerque Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). 

Além disso, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, 

aplica-se, no tocante à produção da prova pericial, as regras descritas no 

art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das 

despesas, não sendo, por essa razão fática, admitida a distribuição 

dinâmica do ônus da prova, eis que ausentes os requisitos do art. 373, 

§1º, do CPC. Dito isso, registro que, em relação às questões de fato, a 

atividade probatória deverá recair sobre os seguintes pontos 
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controvertidos de fato: a) os danos pessoais foram causados a parte 

autora por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; b) os 

danos acarretaram invalidez permanente, total ou parcial; c) na hipótese 

de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela foi completa ou 

incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial 

completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) 

na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual 

o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas partes. 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. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na 

forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 18 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018574-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ALVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018574-55.2017.8.11.0041 AUTOR: JULIO CESAR 

ALVES RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Considerando que a parte requerida apresentou 

contestação, inclusive com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. 

Apresentada a impugnação ou decorrido o prazo para tanto, voltem-me os 

autos conclusos. Cuiabá, 18 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001635-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ARAUJO FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001635-97.2017.8.11.0041 AUTOR: DANIEL ARAUJO 

FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, 

nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006278-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINAR NOGUEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021481-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDERSON LUIZ CARVALHO DA CRUZ (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015981-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 
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respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010792-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010333-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA DE CASTRO (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015901-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY OLIVEIRA LUCION (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004904-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009231-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO MARQUES DE ASSUNCAO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019871-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005647-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACILDO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000390-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. C. M. (AUTOR)

EVANIL SANTANA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018765-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY SCHWANZ WAGNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018765-03.2017.8.11.0041 AUTOR: NELCY 

SCHWANZ WAGNER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois 

desnecessário se apresentada contestação de mérito, pois resta 

caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Afasto ainda, preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão 

dos fatos), uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, 

são suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. Não 

procede também, a alegação de que a juntada de “comprovante de 

residência em nome de terceiro” enseja na ausência de condição de 

procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser comprovado 

por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, o autor 

declarou residir em Várzea-Grande/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. Saneado 

o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de 

organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação 

ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às 

disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação de 

consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. 

Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por 

Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no tocante ao 

oferecimento e às regras da indenização securitária pelas respectivas 

seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, tampouco de 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de 

relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com 

base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. 

(STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. 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. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 
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do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022889-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000329-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ALFREDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019103-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018931-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SHIMIZU PASSARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001122-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROMILDO BARBOSA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020313-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBINHO GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020427-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA GONCALVES DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000580-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEVERSON HENRIQUE VIANA STECANELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003319-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON DA CONCEICAO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000251-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL MARIA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002035-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINO PILATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024089-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022916-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEANDRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023732-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SERGIO ROMUALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE IRENE HEINRICH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000208-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BORGES (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)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024147-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VINICIUS DE AMORIM (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013261-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA OAB - SP299398 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013261-79.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA V 

Vistos. Considerando que a parte autora não recolheu custas, tampouco 

realizou o pedido de justiça gratuita, INTIME-SE a parte autora, a fim de que 

no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas ou formule o pedido de 

justiça gratuita. Às providências. Cuiabá, 18 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013291-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELLE ROSARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GASTRO CENTRO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013291-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: TATIELLE 

ROSARIA DA SILVA REQUERIDO: GASTRO CENTRO LTDA - EPP M Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 
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mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013050-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO)

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013050-43.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ACM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME REQUERIDO: JERONIMO & 

JERONIMO JUNIOR LTDA M Vistos. Verifica-se dos autos de carta 

precatória que a parte interessada não recolheu o valor referente à 

diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de 

que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente diligência, o que 

deverá ser efetivado em quantidade correspondente ao total de 

endereços nos quais deverão ser executados os atos, sob pena de 

cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o 

adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se Cumpra-se 

Cuiabá-MT, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012996-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE OLIVEIRA GENEROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO SOFFA BORIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012996-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VALDECI 

DE OLIVEIRA GENEROSO REQUERIDO: FABRICIO SOFFA BORIN M Vistos. 

Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo 

não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo 

Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[1] do art. 260 do 

CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos 

cópia da procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) 

dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil). Com o 

adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 

rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013066-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013066-94.2018.8.11.0041 AUTOR: PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A RÉU: LEONISIA NETTO NUNES BARROSO W Vistos. 

Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se observa dos autos, o 

pedido encontra-se formulado em termos e há prova escrita do crédito, 

sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido 

monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente 

inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente 

cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, assim como 

pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor dado à 

causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, sob pena de 

revelia e de conversão automática do procedimento em executivo, 

lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no 

instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 (quinze) 

dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas processuais 

(art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas monetariamente e 

com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, c/c art. 916, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012590-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS S/A 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE ASSUMPCAO OAB - SP289632 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA SANTOS DUMONT LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012590-56.2018.8.11.0041 AUTOR: KENERSON 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS S/A RÉU: OTICA 

SANTOS DUMONT LTDA - ME W Vistos. Trata-se de Ação Monitória na 

qual, segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013622-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON FERREIRA (REQUERIDO)

GRECOVEL VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

EDVAR PEREIRA LUIZ (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013622-96.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO DE SOUZA COSTA REQUERIDO: GRECOVEL VEICULOS LTDA, 

NEWTON FERREIRA, EDVAR PEREIRA LUIZ M Vistos. Ao que se extrai dos 

autos, a carta precatória protocolada neste Juízo não preenche os 

requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo Civil, vez que não 

veio acompanhada de documentos essenciais ao ato deprecado. Com 

efeito, a missiva não veio instruída com cópia da inicial e do instrumento do 

mandato conferido ao advogado (inciso II[1] do art. 260 do CPC). Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos cópia da inicial e 

procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias acarretará 

na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da 

CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil). Com o 

adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 

rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031330-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 02/07/2018 às 

12:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011056-77.2018.8.11.0041

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)

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO)

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA PROCHSCK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1011056-77.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MUTUA DE 

ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EXECUTADO: 

ROSANA PROCHSCK W Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, acrescida das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos 

termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado 

de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá 

opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em até 

06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do 

Código de Processo Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 

do Código de Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, 

assim como que a penhora de recursos financeiros é feita via sistema 

eletrônico, ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha 

efetivado o pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos 

conclusos para fins de realização da penhora via BACENJUD. Não 

localizada a parte executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para 

efetivação do arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo 

Civis. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

do débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010589-98.2018.8.11.0041

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:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1010589-98.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: CONDOMINIO CIVIL 

PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO 

EIRELI - EPP, DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA W Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. 

Consigne-se no mandado de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. Considerando 

que, na gradação legal do art. 835 do Código de Processo Civil, o dinheiro 

encontra-se em primeiro lugar, assim como que a penhora de recursos 

financeiros é feita via sistema eletrônico, ultrapassado o prazo supra sem 

que a parte executada tenha efetivado o pagamento voluntário do débito, 

remetam-se os autos conclusos para fins de realização da penhora via 

BACENJUD. Não localizada a parte executada para a citação, EXPEÇA-SE 

mandado para efetivação do arresto de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código 

Processo Civis. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

do valor do débito, com redução à metade no caso de pagamento integral 

dentro do prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma 

Processual. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004932-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulysses Ribeiro OAB - MT5464/O (ADVOGADO)

LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT19714/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C P CARDOSO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004932-78.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SERVEXTE 

SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - ME 

EXECUTADO: J C P CARDOSO - ME W Vistos. Regularmente intimada para 

comprovar a sua alegada insuficiência econômica, a parte autora 

apresentou os documentos que acompanham a petição de Id. nº 

12153940, dentre os quais não se encontra o último balanço patrimonial da 

empresa, mas tão somente declaração de inatividade (Id. nº 12153972). 

Pois bem. Entendo necessário a apresentação do Balanço Patrimonial do 

último exercício de suas atividades, elaborado em conformidade com a 

legislação comercial, societária e fiscal em vigência na data de seu 

encerramento. Com efeito, nos termos do art. 1.184, § 2º, do Código Civil, 

mister se faz que o balanço da empresa seja assinado pelo 

sócio-administrador, assim como estar autenticado pelo contador 

responsável pela pessoa jurídica, devendo, ainda, ser lançado no Livro 

Diário da empresa. Assim sendo, INTIME-SE novamente a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o decisum exarado no Id. 

nº 12008651. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005575-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCOTTON CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO LIMA MONTANHA OAB - 695.196.761-04 (PROCURADOR)

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT0010613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIGINAL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

KOMPUTI TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

WILLIANS PAULO MISCHUR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GARCIA OAB - 452.907.411-00 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005575-36.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

INTERCOTTON CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP PROCURADOR: 

LUIZ PAULO LIMA MONTANHA EXECUTADO: ORIGINAL SOLUCOES 

TECNOLOGICAS LTDA - EPP, KOMPUTI TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA 

- EPP, WILLIANS PAULO MISCHUR REPRESENTANTE: SIDNEI GARCIA W 

Vistos. Tendo em vista que a parte autora deixou de apresentar nova 

procuração outorgada pela empresa autora, devidamente representada 

pela seu sócio administrador, deixo de apreciar, por ora, a emenda à 

petição inicial apresentada no Id. nº 12360865. Com efeito, muito embora 

tenha apresentado documento pessoal do representante legal e contrato 

social da empresa, deixou de apresentar nova procuração. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para que regularize sua representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 76, § 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013393-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ALVES RIBEIRO OAB - SP345636 (ADVOGADO)

DENISE TEIXEIRA LEITE LANDWEHRKAMP OAB - SP129438 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIDA NICOLINI HUDOROVICH (REQUERIDO)

RAIDA NICOLINI HUDOROVICH - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013393-39.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: RAIDA NICOLINI HUDOROVICH - ME, RAIDA 

NICOLINI HUDOROVICH M Vistos. Verifica-se dos autos de carta 

precatória que a parte interessada não recolheu os valores referentes à 

distribuição e diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente à 

distribuição e diligência a ser executada, sob pena de cancelamento da 

distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da 

determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 18 de Maio de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013482-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIBERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013482-62.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

NUTRIBERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

REQUERIDO: ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES M Vistos. Verifica-se 

dos autos de carta precatória que a parte interessada não recolheu o 

valor referente à diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente à 

diligência a ser executada, sob pena de devolução da missiva ao r. Juízo 

deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 18 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033424-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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 

12:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032384-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA AUTO SHOPPING EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032384-97.2017.8.11.0041 AUTOR: CS BRASIL 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. RÉU: 

CUIABA AUTO SHOPPING EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME AT 

Vistos. Ante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 12588096, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 02 de Julho de 2018, às 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032384-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA AUTO SHOPPING EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032384-97.2017.8.11.0041 AUTOR: CS BRASIL 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. RÉU: 

CUIABA AUTO SHOPPING EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME AT 
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Vistos. Ante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 12588096, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 02 de Julho de 2018, às 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022431-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT0010121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005114-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CELSO GRANJEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAN BERTHOLDO DE SOUZA (REQUERIDO)

COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS SORRIA MAIS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA OAB - MT19118/O 

(ADVOGADO)

Daniela Paes de Barros OAB - MT0008635A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PATRICIA VIOLIN JUNQUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Ficam devidamente intimadas as partes de que fora designada perícia para 

o dia 15.06.2018, às 13h, no Consultório da Drª Patricia Violin Junqueira 

sito na Praça Major João Bueno, n. 114, Porto, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005114-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CELSO GRANJEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAN BERTHOLDO DE SOUZA (REQUERIDO)

COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS SORRIA MAIS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA OAB - MT19118/O 

(ADVOGADO)

Daniela Paes de Barros OAB - MT0008635A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PATRICIA VIOLIN JUNQUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Ficam devidamente intimadas as partes de que fora designada perícia para 

o dia 15.06.2018, às 13h, no Consultório da Drª Patricia Violin Junqueira 

sito na Praça Major João Bueno, n. 114, Porto, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002003-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERONICA FATIMA BRASIL DOS SANTOS REIS CAVALINI OAB - RO1248 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1163853 Nr: 37468-33.2016.811.0041

 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: LUIZ PAULO SOUSA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais em face da sentença que julgamento parcialmente 

procedentes os pedidos formulados pelo embargado, condenando à 

embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários 

advocatícios, anotando que o embargado decaiu de parte mínima do 

pedido.

Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, e 

sustenta também a sucumbência reciproca, considerando a procedência 

parcial da pretensão inicial.

Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e a 

sucumbência reciproca.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem 

acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante 

decaiu de parte mínima do pedido.

Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu 

de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária 

concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência 

recíproca.

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não 

se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do 

pedido.

 Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.

Int.

 Cuiabá/MT, 08 de Maio de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 455347 Nr: 26552-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESARIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - ME, ADRIANO 

AMBROSIO PEREIRA, LINKWEAR DIGITAL SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 
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OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT, 

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565, RAPHAEL 

FERNANDES FABRINI - OAB:6.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em relação à correspondência recebida, conforme AR de fls. 142, 

considerando que tal endereço diz respeito à consulta da pessoa fisíca do 

requerido Adriano Ambrosio Pereira, reputo que não se operou a citação, 

pois esta é ato pessoal.

Ademais, compulsando os autos verifica-se que foram esgotadas as 

tentativas de buscas para localização dos requeridos, razão pela qual a 

citação ficta mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o pedido de fls. 146/147.

 EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando 

os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo à revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses dos réus.

Quedando-se inertes os citandos, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como curadora especial, nos termos do art. 72, II, do 

CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.

Apresentada contestação pelo curador especial, intime-se a parte autora 

para impugnar e requer o que entender cabível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 804624 Nr: 11085-23.2013.811.0041

 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: LOURIVAL CORREIA DE CASTRO, ANTONIELLI DELLA 

TORRE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BARBOSA DE MEDEIROS, LARISSA 

MENDES MEDEIROS, EDITH JOVINA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Vistos.É dever do advogado constituído comunicar ao mandante a 

renúncia à procuração a si outorgada, conforme determina o art. 112 do 

CPC , o que não restou atendidos pelo procurador da parte autora às 

fls.209.A esse respeito diz a jurisprudência: “EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

PARTE QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO – 

RENÚNCIA DE ADVOGADO DEVIDAMENTE COMUNICADA – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – Incumbe ao advogado, e não ao 

Juiz, notificar o seu constituinte da renúncia ao mandato. Por outro lado, 

incumbe à parte manter atualizado seu endereço nos autos, não cabendo 

ao Juízo diligenciar para localizá-lo. O autor mudou de endereço e a 

notificação de renúncia ao mandato foi encaminhada àquele que informou 

nos autos, sendo válida” - TJ-SP - 10027505120148260362 SP 

1002750-51 .2014 .8 .26 .0362  (TJ -SP)  Da ta  de  pub l i cação : 

25/07/2017.“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO OUTORGADO A 

ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. 

NECESSIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia ao mandato só se 

aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao 

advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua 

renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado, e durante o prazo de 

dez dias após a sua notificação, incumbe ao advogado representá-lo em 

juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. MUDANÇA 

DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. 4- Segundo 

precedentes deste e do Tribunal Superior, a parte que descumpre a 

obrigação de atualizar o endereço, nos termos do artigo 39 , inciso II ,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1026126 Nr: 34838-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON DAMIÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, UBAJARA SOARES 

DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO RUWER - 

OAB:11311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT, MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos. Inicialmente, anoto que embora na manifestação de fls. 132/133 a 

parte autora tenha pugnado pela citação do requerido Ubajara Soares de 

Oliveira, entendendo que este ainda não havia sido citado, tenho que 

aparentemente tal petição foi juntada aos autos a destempo, pois datada 

de 15.03.2017, bem como porque, em manifestação com data posterior, 

mas juntada anteriormente, a parte autora impugnou a contestação do 

requerido Ubajara Soares (fls. 115/118).Em sua contestação, a parte 

requerida Ubajara Soares apresentou preliminar de incapacidade civil do 

requerente, pugnando pela suspensão do processo e nomeação de 

curador.Todavia, compulsando os autos, vislumbra-se que não há 

indicativo de que o autor seja pessoa interditada e dependa de curador 

para assisti-lo ou representá-lo em todos os atos da vida civil. Dos 

documentos de fls. 86/96, nota-se que o autor é portador da CID. 10-70.1 

(retardo mental  leve),  sendo que real izou t ratamento 

especializado.Hodiernamente, a partir da Lei 13.146/2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), que alterou os artigos 3º e 4º do Código Civil, a 

pessoa com deficiência não é mais, necessariamente, como antes, 

considerada absolutamente incapaz. Poderá ser relativamente a certos 

atos ou à maneira de exercê-los e quando não puder manifestar sua 

vontade.Em regra, nos termos do art. 6º, da supracitada lei, “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa...” e, no caso dos autos, o 

autor que inclusive já assinou contrato de trabalho (fls. 28), aparenta 

discernimento para assinar a procuração outorgada. Assim, indefiro a 

preliminar de incapacidade.Indefiro, também, a preliminar de carência de 

ação suscitada pelo requerido Banco Santander, pois contendo a 

demanda pedido de indenização por danos morais, o direito de petição 

pode ser exercido independentemente de requerimento administrativo. A 

relação de consumo entre o autor e o banco Santander S/A é evidente, 

razão pela qual defiro a inversão do ônus da prova em relação a tal parte, 

nos termos do art. 6, VIII, do CDC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 809850 Nr: 16336-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO SANCHES, EDITH ÍTALA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO BUSIQUIA, JOÃO NUNES 

DA CUNHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021, RAFAELA LUIZA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:17862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, marcos vinicios oliveira ferreira da 

silva - OAB:19.662/O, Odair Aparecida Busíquia - OAB:11564-A MT

 Vistos.Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro lugar na 

ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada ODAIR 

APARECIDO BUSIQUIA, portador do CPF nº 387.270.809-00, sobre o valor 

total de R$ 12.425,38 (doze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta 

e oito centavos).Registro que a providência será cumprida de acordo com 

a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, observando-se, para 

tanto, a última atualização do débito apresentada pela parte credora, sem 

prévia ciência do ato à parte executada.Conforme determina o artigo art. 

512, § 2º, da CNGC - Foro Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em 

gabinete para a efetivação da constrição acima deferida através do 

Sistema Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, OFICIE-SE ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 
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Processo Civil).Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.Não 

havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 

indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil.Por outro lado,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827272 Nr: 33155-34.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PIACENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, THIAGO RIBEIRO DE FIGUEIREDO MEIRA - 

OAB:17041/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. RAFAEL GOMES DE CAMPOS, OAB/MT nº 22088/O, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 398857 Nr: 32063-60.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, BARBOSA E RAMOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARETUZA CALEGARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT, VINICIOS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THASSIA LORENA DE 

ANDRADE DIAS - OAB:18534

 Nesta data, intima-se a parte autora para requerer o que de direito for, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1166005 Nr: 38377-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAILSON DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida, para manifestar acerca do 

recolhimento de custas, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1094153 Nr: 8004-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAINE MARTINS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078597 Nr: 603-11.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO RODRIGUES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 887154 Nr: 21357-42.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMFDS, CELIA FLORES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA RUBIA ALVES DE RESENDE 

- OAB:20.985-B/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do deposito 

voluntário, de fls.93/98, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 344753 Nr: 14773-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA 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, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, 

LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - 

OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, 

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, RODRIGO LUIS 

GOMES PENNA - OAB:9998 MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON 

- OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT, VIVIANE 

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 Diante da interposição, pela parte Exequente, de Recurso Especial que 

discute correção monetária aplicada aos cálculos, afasto a homologação 

de fls. 416.

Suspendo o feito até julgamento do recurso pendente.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 754452 Nr: 6432-12.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICÍSSIMA ALVES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, 

DISTRIBUIDORA CAPELLI LTDA, DISTRIBUIDORA LTDA, R & B. IND. COM. 

SERV. DE COSMÉTICOS LTDA, JIS COMÉRCIO DE COMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não ter a autora promovido os atos e as diligências 

que lhe incumbia, JULGO EXTINTA o processo sem resolução do mérito, 
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nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processual, contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, suspendo a 

exigibilidade.Sem condenação em honorários advocatícios, eis que não 

apresentada contestação pela parte requerida.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1096785 Nr: 9218-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Liquidação Provisória por Artigos->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRASIELE LOEBLEIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos arts. 344 e 345, III, do CPC, DECRETO a REVELIA da 

requerida Ympactus Comercial LTDA.

Intime-se a parte autora para especificar as provas que pretende produzir, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 311815 Nr: 18268-55.2007.811.0041

 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: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXUPÉRIO MOREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que foram esgotadas as tentativas de 

buscas para localização da parte requerida, razão pela qual a citação ficta 

mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o pedido de fls. 109/110.

 EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando 

os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo à revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses do réu.

Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta Defensoria 

Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, a 

quem os autos deverão ser remetidos.

Apresentada contestação pelo curador especial, intime-se a parte autora 

para impugnar e requer o que entender cabível.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 909590 Nr: 36523-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONI PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:9677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LASTHENIA DE FREITAS 

VARÃO - OAB:4.695/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

RENATA CRISTINA CASTRO CARVALHO - OAB:16359-B, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Às fls. 460/461 a requerida apresentou impugnação ao valor dos 

honorários arbitrados pelo perito nomeado.

Tenho, porém, que o valor apresentado, de R$ 3.450,00 (três mil, 

quatrocentos e cinquenta reais), mostra-se adequado e não se afasta dos 

parâmetros dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando a quantidade de quesitos formulados, a maioria, inclusive, 

pela requerida, certamente faz-se necessário uma maior quantidade de 

horas para satisfação dos trabalhos a serem realizados, o que 

evidentemente justifica o valor arbitrado pelo expert.

 Assim, INDEFIRO o pedido de redução dos honorários periciais, 

mantendo-os no patamar fixado.

 INTIME-SE a parte requerida para efetuar o depósito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Com o depósito, proceda-se conforme às deliberações finais constantes 

na decisão de fls. 406.

Caso não ocorra o depósito no prazo assinalado, voltem-me conclusos, 

oportunidade em que será analisada a possibilidade de encerramento da 

instrução e julgamento antecipado do feito.

Registre-se a habilitação do novo patrono da requerida, conforme 

informado às fls. 464.

Proceda-se a secretaria, a abera do Volume 2 dos autos a partir das fls. 

200.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 258378 Nr: 20726-79.2006.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBAL CUIABÁ - EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2739/MT, ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:4276/MT, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - OAB:12343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que foram esgotadas as tentativas de 

buscas para localização da parte requerida, razão pela qual a citação ficta 

mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o pedido de fls. 127/129.

 EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando 

os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo à revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses do réu.

Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta Defensoria 

Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, a 

quem os autos deverão ser remetidos.

Apresentada contestação pelo curador especial, intime-se a parte autora 

para impugnar e requer o que entender cabível.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 924546 Nr: 46191-12.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO FERNANDES DE MELO

 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: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, HAROLDO FERRAZ ARAUJO - OAB:25395, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES 

RIBEIRO - OAB:16120/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17617

 Diante da recusa comunicada às fls. 418/419, NOMEIO como perito judicial 

o Dr. Vinicius Alves de Andrade, médico ortopedista e traumatologista. 

Endereço: Av. Aclimação, 355 - Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep: 

78060-430. Telefones: (65) 9840-41818 e (65) 3051-2222. E-mail: 

dr.viniciusaandrade@gmail.com.

Assim, INTIME-SE o perito para cumprir ao encargo, independentemente de 

termo de compromisso, nos termos do artigo 466 do Código de Processo 

Civil, devendo desde já, apresentar sua proposta de honorários periciais.

Os honorários ficarão a cargo das requeridas, ficando cada qual 

responsável por metade do valor.

Efetuada a proposta, intimem-se as requeridas para efetuar o depósito, no 
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prazo de 05 dias, ficando, desde já, autorizado o levantamento de 50% do 

valor em favor do perito e, o restante, após a entrega do laudo e eventuais 

esclarecimentos.

Proceda-se a Secretaria, a abertura do Volume III dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 943581 Nr: 56638-59.2014.811.0041

 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: GLAUCINEIA AGUIAR BARBOSA, FELIPE ALAIR 

FERREIRA AMORIM VALENTIN, MARLISE URNAU, KAROLINA URNAU 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - 

OAB:156347/SP, TIAGO AUED - OAB:9873-B/MT

 Diante das informações de fls. 158/159, dando conta que a autora não 

mais se encontra em posse da motocicleta, declaro prejudicada a prova 

pericial.

Em consequência, revogo a inversão do ônus da prova, vez que, 

conforme disciplina o § 2º, do art. 373, do Código de Processo Civil, tal 

determinação “não pode gerar situação em que a desincumbência do 

encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”.

É que, a inviabilidade da prova pericial torna impossível à parte requerida 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, caberá à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos 

de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ressalto que ao contrário do afirmado na petição de fls. 158/159, não há 

vídeo acostado à inicial.

Defiro o pedido feito na contestação para alteração do pólo passivo (fls. 

113). Promova-se a substituição do polo passivo, fazendo constar o nome 

MOTO HONDA DA AMAZÔNIZA LTDA.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia para o 

dia 23 de Julho de 2018 às 16h30min, a ser realizada no gabinete da 8ª 

Vara Cível no Fórum da Capital, devendo as partes e os seus patronos 

serem regularmente intimados para comparecerem à solenidade.

Para a solenidade, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, 

do art. 357 do Código de Processo Civil), arrolar as testemunhas que 

pretendem inquirir, observando, para tanto, o que dispõe o § 6º do art. 357 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 85548 Nr: 9785-12.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPA- INDUSTRIA DE PORDUTOS ALIMENTARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SZTAJNBOK 

TEIXEIRA - OAB:23276, BRASIL P.P. SALOMÃO - OAB:21.348, 

CRITOVAM DO ESPERITO SANTO FILHO - OAB:17324 GO, DANIELA 

LEÃO COIMBRA - OAB:17.991 GO, EUCLEIA GOMES DA SILVA - 

OAB:OAB/TO 3248, JOSE LUIZ MATTHES - OAB:76544, KARINE 

APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS VITOY - OAB:19187/GO, KLAUS E. 

RODRIGUES MARQUES - OAB:182.340 SP, LAZARO L. M. BORGES - 

OAB:15100 GO, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, TALITA 

PIMENTA FÉLIX - OAB:17.991 GO, VIVIANE DE PAIVA MELO - 

OAB:16040 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, via DJE, a se manifestar sobre o Ofício nº 

181/2017, oriundo da 4ª Vara Cível, juntado às fls. 998/1000 dos autos, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 71242 Nr: 3165-23.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUARELA TINTAS - DOMINGUES & LIMA LTDA, LUIZ 

MARTINS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODOACRE LTDA, BASF 

S/A, ANA PAULA ZANETTI FEUSER, JOSE ANTONIO PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Brendo Ivan Barbosa Demetri 

Silva - OAB:19.083/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.667/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. FILHO - OAB:13.685 

MT, VANIA KIRZNER DORFMAN - OAB:2952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSÉ BOMFIM - 

OAB:OAB/MT 3.210, ALINE RODRIGUES - OAB:167.496 OAB/SP, EDSON 

JOSE CAALBOR ALVES - OAB:86705/SP, KELLY CRISTINA MENDES 

SOUZA - OAB:196287/SP, LAÍS ALESSANDRA DE MOURA MOREIRA - 

OAB:13.291/MT, YANOMANI CARDOSO ROSA - OAB:16774/MT

 Vistos.Ab initio, DETERMINO a intimação da parte requerida para se 

manifestar quanto ao pedido de fls. 1457/1458 dos autos.No mais, 

considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro lugar na ordem de 

bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre 

dinheiro na conta da parte executada TRANSPORTADORA RODOACRE 

LTDA ME, portadora do CNPJ nº 02.222.741/0001-42, ANA PAULA 

ZANETTI FEUSER NAHFOUZ, portadora do CPF nº 769.522.901-68 e JOSÉ 

ANTÔNIO PRIMO, portador do CPF nº 143.371.851-00, sobre o valor total 

de R$ 150.185,30 (cento e cinquenta mil, cento e oitenta e cinco reais e 

trinta centavos).Registro que a providência será cumprida de acordo com 

a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, observando-se, para 

tanto, a última atualização do débito apresentada pela parte credora, sem 

prévia ciência do ato à parte executada.Conforme determina o artigo art. 

512, § 2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em 

gabinete para a efetivação da constrição acima deferida através do 

Sistema Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, OFICIE-SE ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1139736 Nr: 27272-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO SCHOTTEN DOS SANTOS

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente, via DJE, para se manifestar acerca 

do pagamento voluntário da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 374202 Nr: 10660-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES DA CEFET MT E CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULARES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA MOLINA PARADA 

PEDROSA - OAB:12593/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476 MT, TIAGO CEDRAZ - OAB:23167

 Vistos.Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro lugar na 

ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código de 
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Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada TIM CELULARES 

S/A, portadora do CNPJ nº 04.206.050/0065-45, sobre o valor de R$ 

88.404,46 (oitenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e seis 

centavos).Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, 

a última atualização do débito apresentada pela parte credora, sem prévia 

ciência do ato à parte executada.Conforme determina o artigo art. 512, § 

2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete 

para a efetivação da constrição acima deferida através do Sistema 

Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, OFICIE-SE ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil).Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.Não 

havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 

indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil.Por outro lado, caso a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 383486 Nr: 19286-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL E ARBITRAGEM CONCIALIZAÇÃO E 

MEDIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO SODRÉ GONÇALVES VIEIRA, CEZAR 

ALESSANDRO RAMOS DUARTE, ANDRÉIA CRISTINA RODRIGUES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, monny venicia 

victor coelho aguiar silva - OAB:6976, SILVIA CRISTINA 

WANDERLINDE - OAB:11622-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM, OAB/MT nº 22019/O, 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 331473 Nr: 2650-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTONIO SCHAFER, PETROLUZ DIESEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11162 OAB/MT, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:5063-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Ferreira Garcia - 

OAB:7142-B, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

FERNANDO DAMASCENO PERES - OAB:12553/MT, JOSÉ ARLINDO DO 

CARMO - OAB:3.722/MT, JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - 

OAB:6900/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B/MT, MARIANA 

VASQUES DE MIRANDA SAMPIERI BURNEIKO - OAB:231974/SP, 

SYLVIO SANTOS ARAUJO - OAB:1177, TATIANA REZEGUE DO CARMO 

COLMAN - OAB:7.196/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, OAB/MT nº 7614, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1194383 Nr: 2851-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA FRANCHELLO DINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO GRESPAN - 

OAB:32067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requerente depositar o valor das diligências ou oferecer os meios ao 

oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 720883 Nr: 16351-59.2011.811.0041

 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: EDAIL LUIS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 

OAB:4.478/MT, MANUELA VIEIRA DA SILVA - OAB:14379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 A despeito do afirmado na petição da requerida às fls. 108/109, não 

houve determinação de restituição do valor pago a título de honorários.

Compulsando os autos, nota-se que os honorários foram inicialmente 

arbitrados pelo Juízo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor este 

reduzido para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme 

acórdão de fls. 98/100.

O valor depositado foi exatamente R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 

reais) - fls. 90/92, e o trabalho do perito foi realizado, conforme fl. 94.

Assim, certifique a secretaria, mediante consulta à Conta Única, se o 

depósito informado às fls. 90/92 ainda está vinculado a estes autos ou se 

já houve levantamento.

Anote-se no sistema para fins de intimação o nome do advogado Renato 

Chagas da Silva, como requerido às fls. 107.

Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827380 Nr: 33262-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELMO SEVERINO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR SEVERINO DA SILVA, LINDINALVA 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LOPES DE SOUZA - 

OAB:8.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta ao sistema Apolo, buscadas ações nesta Comarca em que é 

parte o ora apontado como confinante Paulo Roberto Azambuja de Vilhena 

– CPF 346.478.641-20, foram identificados os seguintes endereços em 

seu cadastro: Rua Cotovia, n.º 23, Santa Amália, CEP 78.035-520; Av. 

Miguel Sutil, nº 14.299, Jardim Ubatã, CEP 78000-000, bem como mais 

recente Praça Ipiranga, n. 58, Centro.

Assim, cite-se Paulo Roberto Azambuja de Vilhena nos endereços acima 

apontados.

 Caso a parte autora forneça os meios necessários, expeçam-se 

mandados de citação.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 71635 Nr: 6840-42.2008.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENITE DE SOUZA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HORACIO VILHAGRA 

FILHO - OAB:2891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não ter a autora promovido os atos e as diligências 

que lhe incumbia, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento da sentença 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte exequente ao pagamento das custas 

processual e honorários advocatício, os quais fixo em R$ 2.000,00. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, suspendo a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º, do CPC.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Cuiabá/MT, 26 de abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 858298 Nr: 268-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:OAB-MT 17688, JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:14.972 - MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Em análise à petição de fls. 153/154 e visando dar encerramento ao feito, 

na forma do acordo entabulado entre as partes, defiro o pedido constante 

no item 5.b de fls. 99-Verso.

Assim, Oficie-se ao Detran para promover a transferência do veículo 

descrito para o nome do banco requerido.

Intimem-se.

Cumprido o ato e as deliberações de praxe, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 417751 Nr: 4904-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO SERILO DA CRUZ

 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, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, 

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - OAB:10.203 OAB MT

 Retornem os autos à Contadoria Judicial para cumprimento do despacho 

de fls. 285.

Indefiro, por ora, o pedido de levantamento formulado às fls. 336/337 até 

esclarecimento acerca da divergência no cálculo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 449846 Nr: 22638-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO LOURENÇO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS E 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 401265-8/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 778770 Nr: 32192-60.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO DE MELO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação (fls.217).

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito efetuado pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL conforme requerido às fls. 218. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 P. R. I. C.

Cuiabá/MT, 23 de Março de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1053148 Nr: 47977-57.2015.811.0041

 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: SILVANO BELEM DE SOUZA

 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

 Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, se for o caso, pois tem poderes especiais 

para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 449846 Nr: 22638-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO LOURENÇO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS E 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual as partes efetuaram acordo 

quanto ao cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito.

Além disso, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente à espécie.

 Os honorários advocatícios e as custas processuais, deverão ser 

arcados na forma pactuada, observadas as normas da gratuidade da 

Justiça, sendo o caso.

 EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para transferência do valor 

acordado para a conta bancária informada pela parte requerida (fl. 67v).

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781520 Nr: 35123-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que, apesar de devidamente intimada na pessoa do seu 

advogado, conforme certidão de fl. 50, a parte exequente não impulsou o 

feito, deixando de indicar bens passíveis de penhora, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão 

sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Por fim, saliento que, caso já tenham sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o 

exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. 

(AgInt no REsp 1380015/RS, DJe 06/10/2016 e REsp. 1.284.587/SP, DJe 

29/02/12).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 124870 Nr: 12799-67.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, JEAN LUÍS TEIXEIRA, RAIMAR ABILIO BOTTEGA, 

CLEVERSON FIGUEIREDO PINTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, 

ANDRESSA KATHERINE DE BRITO CORRÊA - OAB:10.797/MT, CARLOS 

ALBERTO TAKASE - OAB:11640, CARLOS HENRIQUE ALVES FERREIRA 

MARTINS - OAB:11368, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA - OAB:6.066/MT, 

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5.380/MT, EVANDRO 

MARCUS PAIVA MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT, ÍRIA 

MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7.097/MT, ITAMAR FRANCISCONI 

SILVA FILHO - OAB:7954/MT, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737, JEAN 

LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737 OAB/MT, JOSÉ HUMBERTO CAMPOS 

LEMOS - OAB:5.941/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT, RENATA PEREIRA 

PIMENTEL - OAB:10504 MT, RODRIGO OTÁVIO GOMES C. FERREIRA 

BARBOSA - OAB:7.873/MT, SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - 

OAB:5258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249

 Vistos,

Acolho os embargos de declaração de fls. 442/446, o que faço para, 

atento ao princípio da causalidade, isentar os exequentes que 

renunciaram ao crédito objeto do cumprimento de sentença, CLEVERSON 

DE FIGUEIREDO PINTEL, JEAN LUÍZ TEIXEIRA e RAIMAR ABÍLIO BOTEGA, 

face à ausência de bens do devedor, do pagamento de custas e 

honorários advocatícios, atribuindo, nesse ponto, efeito modificativo ao 

julgado de fls. 441.

Proceda-se a exclusão dos exequentes CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL, JEAN LUÍZ TEIXEIRA e RAIMAR ABÍLIO BOTEGA da capa dos 

autos.

Em relação a exequente CEMAT, suspendo a presente execução pelo 

prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, §1º, do Código de Processo 

Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão sine die e o 

arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do 

art. 921 do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 83115 Nr: 4238-98.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ADRIANO LYRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES GUTJAHR, PAULO LIMA VERDE, Vilmo 

Peagudo de Freitas, HELOÍSA HELENA LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA PERÓN MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

ANNAVERA AURESCO ATTÍLIO - OAB:7.988-MT, APARECIDO 

TERNOVOI DE MORAES - OAB:2.397/MT, KAROLINE RODRIGUES 

FÁVERO - OAB:8018/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI PAULO MARTINS 

ABRAÇOS - OAB:11755/MT, WILSON PEAGUDO DE FREITAS - 

OAB:1101, WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 Vistos,

A presente ação de execução encontra-se suspensa em relação aos 

bens penhorados da fiadora Heloísa Helena Lima Verde e, nesse ponto, 

adianto que assiste razão à esta, tendo em vista que, consoante v. 

acórdão proferida pelo e. Tribunal de Justiça (fls. 133/137), a penhora de 

bens do fiador só será admissível se aquele penhorado for insuficiente 

para satisfazer a dívida.

In casu, procedeu-se a penhora de bens da fiadora havendo nos autos 

bens penhorados do credor, razão pela qual revogo a decisão de fls. 209, 

sem prejuízo de se determinar nova penhora sobre bens do fiador, na 

hipótese do bem ofertado à penhora pelo devedor não ser suficiente para 

satisfazer a dívida.

Para tanto, deverá ser dado cumprimento ao item 4 do despacho de fls. 

315, procedendo-se a nova avaliação do bem penhorado, às custas do 

exequente.

Anteriormente à avaliação, determino que o credor junte aos autos cópia 

atualizada da matrícula do referido imóvel, cujo numero encontra-se 
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indicado às fls. 32. Prazo: 30 dias.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091381 Nr: 6749-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 29 de Maio de 2018 às 09:30 horas, realizar-se-á no Consultório do 

Perito, Dr. Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 11, 

1º andar, Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá (entrada 

pela Rua das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 / 99223 

7073, sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela 

condução da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 953599 Nr: 1842-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO BUENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, via DJE, para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houverem, sob pena de, em não ocorrendo o pagamento voluntário, 

incidir multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento), conforme preconiza o art. 523, § 1º, do Código 

de Processo Civil).

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 

do Código de Processo Civil).

Não oferecida a impugnação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, 

observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524, do Código 

de Processo Civil.

No mais, converto a presente ação de conhecimento em Cumprimento de 

Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031330-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

NÚMERO DO PROCESSO: 1031330-96.2017.8.11.0041; VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.949,58; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: 

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]. PARTE AUTORA: AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS . PARTE REQUERIDA: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Citando/Intimando: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA,184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040. A presente carta tem por finalidade a 

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE 

REQUERIDA nos autos em epígrafe, por todo o conteúdo do(a) 

despacho/decisão abaixo transcrito(a) e da petição inicial, que segue em 

anexo, PARA QUE COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA, acompanhado(a) obrigatoriamente de advogado, ciente de 

que, em não havendo autocomposição entre as partes, poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da audiência, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora. DATA/HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: Audiência 

de Conciliação dia 02/07/2018 às 12:00, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. DESPACHO: “Vistos em Correição. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), 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. ”. (Assinado 

eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES). 

ADVERTÊNCIA: O comparecimento à audiência designada, acompanhado 

por advogado, é obrigatório e a ausência injustificada caracterizará ato 

atentatório contra a dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 

334,§8º, CPC), contudo, fica ciente a parte requerida de que poderá 

manifestar desinteresse na autocomposição até 10 dias úteis antes da 

data audiência, caso em que poderá ser dispensada a realização do ato 

(art. 334, §5º, CPC). Em não havendo conciliação, o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação terá início da data da audiência (art. 335, CPC). 

Caso não seja ofertada contestação a requerida será considerada revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora na petição inicial. Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018. Thiago Ottoni 

Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, 

Sn - D, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: 

(65) 3648-6001/ 6002.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000294-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SENA DA COSTA 04776400103 (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000294-36.2017.8.11.0041 AUTOR: AMBEV S.A. 

RÉU: FABIO SENA DA COSTA 04776400103 W Vistos. Compulsando 
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detidamente aos autos, verifica-se que foram efetivadas mais de uma 

tentativa frustrada de localização da parte requerida, razão pela qual 

DEFIRO o pedido de busca de endereço junto aos sistemas conveniados 

perante o Tribunal de Justiça. Para tanto, determino sejam efetivadas as 

diligências pertinentes junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no 

intuito de obter o endereço atualizado da parte requerida. Obtido endereço 

diverso do que consta dos autos, expeça-se o necessário para promover 

a citação, com as advertências legais. Frustradas as diligências, intime-se 

o autor para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA MARIA FIGUEIREDO DANTAS (AUTOR)

PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA OAB - MT18981/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001326-42.2018.8.11.0041 AUTOR: IRACILDA MARIA 

FIGUEIREDO DANTAS, PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS RÉU: VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A. W Vistos. É certo 

que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural 

ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. No caso 

dos autos, foi determinado aos autores que trouxessem aos autos 

comprovação de que preenchem os requisitos legais, tendo, contudo, se 

limitado a apresentar a declaração de imposto de renda do requerente 

Pedro Paulo Botelho de Campos, sem apresentar quaisquer outros 

documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência da requerente 

Iracilda Maria Figueiredo Dantas (Id. nº 12357070). Contudo, constata-se 

que não há qualquer documento hábil a sustentar a alegação de pobreza 

contida na exordial. Ao contrário, a declaração de imposto de renda do 

requerente Pedro Paulo Botelho de Campos atesta que, além do mesmo 

possuir elevado patrimônio, é detentor de quotas sociais em três 

empresas. Ademais, não há qualquer comprovação de renda da 

requerente Iracilda Maria Figueiredo Dantas. Portanto, entendo que os 

elementos contidos não são suficientes para amparar a alegada 

necessidade da assistência, mormente sendo dois os requerentes, que 

podem dividir o peso das custas processuais repartindo-as entre si. Com 

efeito, é certo que as informações constantes nos autos demonstram não 

haver amparo para a alegada necessidade da justiça gratuita. Isso porque, 

os autores não comprovaram condição de pobreza ou miserabilidade, o 

que impõe o indeferimento da benesse. Sobre o assunto, vide 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO – DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DA PARTE – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC/15 – PRESUNÇÃO 

RELATIVA SENTENÇA 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. 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. Quando o 

magistrado determina o recolhimento da diferença das custas 

processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo 

estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito”. 

(Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

27/06/2017) Assim sendo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça 

formulado pela parte autora, nos termos do art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. INTIME-SE a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do referido 

Diploma Processual. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011825-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA ANTONINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MONTEIRO LOTUFO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011825-85.2018.8.11.0041 AUTOR: SILVANA 

APARECIDA ANTONINI RÉU: RODRIGO MONTEIRO LOTUFO AT Vistos. 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão 

constante no Id nº 13077568, alegando que houve omissão quanto ao 

pedido de justiça gratuita e contradição quanto à afirmação do 

recolhimento de caução. É a síntese. DECIDO. Conheço dos embargos 

porquanto cabíveis e tempestivos. Com é cediço, os embargos de 

declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil [1]. No caso dos autos, verifico que os presentes 

embargos comportam parcial acolhimento, por ter restado caracterizada a 

hipótese de omissão, prevista no inciso II do artigo supracitado. No caso 

dos autos, verifico que a decisão foi omissa quanto ao pleito da justiça 

gratuita. Pois bem. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. nº 13013063, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Por outro, lado no tocante à 

desnecessidade do recolhimento da caução para o cumprimento da 

decisão liminar de despejo, entendo que o pedido não é cabível em sede 

de embargos de declaração. Como se vê, pretende a embargante, na 

verdade, com a interposição deste recurso, rediscutir a lide, consoante se 

extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável em sede 

de embargos de declaração. Ademais, em que pese a decisão embargada 

constar que houve o pagamento da caução prevista no instrumento 

contratual de locação, quando, na verdade, a parte ré não tenha efetivado 

o pagamento de forma integral, entendo que tal fato não afasta a 

necessidade da autora realizar o pagamento da caução prevista no art.59, 

§1º da Lei de Inquilinato, mesmo o contrato não estando com as garantias 

previstas no art. 37 da referida lei À propósito, colaciono os seguintes 

julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE 

GARANTIA. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. REFORMA. 

POSSIBILIDADE DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR MEDIANTE PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO. O contrato de locação celebrado entre as partes está 

comprovado nos autos, desprovido de garantias, e de fato, existe o 

pedido inicial de autorização judicial para efetuar o depósito do valor da 

caução, indispensável ao deferimento da liminar. Nos termos do artigo 59, 

§ 1º, VIII e IX, da Lei nº 8.245/91, com redação dada pela Lei 12.112/09, 

em ações de despejo por descumprimento contratual referente ao 

pagamento dos locativos e acessórios, e estando o contrato desprovido 

de qualquer das garantias não é necessário sequer notificação 

premonitória, sendo suficiente a prestação de caução referente a 03 

(três) meses de alugueres. Assim, uma vez efetuado o depósito em juízo 

da caução legal, nada há a impedir o deferimento do pedido liminar, e caso 

a locatária tenha o desejo de purgar a mora, deverá fazê-lo no prazo da 

desocupação, e assim, elidir a liminarde desocupação. AGRAVO 

CONHCIDO E PROVIDO.” (TJ-BA - Agravo de Instrumento AI 

00194571320178050000, Relator(a): Rosita Falcão de Almeida Maia, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 06/03/2018 ) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. DEMONSTRADO O 

INADIMPLEMENTO DOS LOCATIVOS. CONTRATO DESPROVIDO DE 

GARANTIAS. CABÍVEL O DESPEJO LIMINAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 59 
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, § 1º , IX , DA LEI N. 8.245 /91, CONDICIONADO AO PRÉSTIMO DE 

CAUÇÃO. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 

70073787814, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/09/2017). Assim, dou 

parcial provimento aos embargos de declaração tão-somente para 

conceder à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, sanando a 

omissão apontada, condicionando o cumprimento da medida liminar de 

despejo à prestação de caução. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 18 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] 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.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036388-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE REGINA REVELLES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA GODOI BATISTEL OAB - PR79225 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036388-80.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: DEISE 

REGINA REVELLES PEREIRA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

W Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Deise 

Regina Revelles Pereira em desfavor de Ympactus Comercial Ltda 

(Telexfree), ambos qualificado nos autos. Determinada a emenda à 

exordial, a parte autora apresentou a petição constante no Id. nº 

12233976, na qual requer o prosseguimento do feito na forma de 

cumprimento de sentença. Não obstante, pelos fundamentos já expostos 

no decisum de Id. nº 11927874, INDEFIRO o pedido e RECEBO a emenda à 

inicial apresentada para determinar o prosseguimento do feito na forma de 

liquidação de sentença, ante a necessidade de liquidação da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012311-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYKAELLE APARECIDA SOUZA GORGETE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012311-07.2017.8.11.0041 AUTOR: MYKAELLE 

APARECIDA SOUZA GORGETE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L 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. 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 (id. 13042614 - 

Pág. 1). 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, 18 

de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021673-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZEANE DE COL DIACHEKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021673-67.2016.8.11.0041 AUTOR: JOZEANE DE 

COL DIACHEKE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 
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sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois 

desnecessário se apresentada contestação de mérito, pois resta 

caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Saneado o processo (art. 357 do 

CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu julgamento 

(art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na 

espécie, não se aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não 

configurada relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). 

Nesse sentido, colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). 

Obrigação imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de 

discricionariedade no tocante ao oferecimento e às regras da indenização 

securitária pelas respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção 

de contratação, tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 

segurado. Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de 

inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do 

Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 

2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 

06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do 

seguro DPVAT. Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica 

do ônus probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora 

que tem maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito 

afirmado. Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência 

e laudos médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 

1707702-2; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de 

Albuquerque Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). 

Além disso, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, 

aplica-se, no tocante à produção da prova pericial, as regras descritas no 

art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das 

despesas, não sendo, por essa razão fática, admitida a distribuição 

dinâmica do ônus da prova, eis que ausentes os requisitos do art. 373, 

§1º, do CPC. Dito isso, registro que, em relação às questões de fato, a 

atividade probatória deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos de fato: a) os danos pessoais foram causados a parte 

autora por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; b) os 

danos acarretaram invalidez permanente, total ou parcial; c) na hipótese 

de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela foi completa ou 

incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial 

completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) 

na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual 

o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas partes. 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. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na 

forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019786-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALACIR ANTONIO TRENTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019786-48.2016.8.11.0041 AUTOR: ALACIR 

ANTONIO TRENTIN RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Afasto 

ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma 

vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação 

do grau e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo 

certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se 

aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de 

regência. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a 

fase de organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em 

relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às 

disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação de 

consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. 

Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por 

Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no tocante ao 

oferecimento e às regras da indenização securitária pelas respectivas 

seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, tampouco de 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de 

relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com 

base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. 

(STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 
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que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. 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. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003937-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003937-02.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO 

ROBERTO DOS SANTOS PEDROSO RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. Compulsando os autos, verifico que a hipótese 

não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Saneado o processo (art. 

357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu 

julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. 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. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1020967-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020967-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: TORNAVOI 

ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A V Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id nº 

12934690), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os 

pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade do direito, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios e as custas 

processuais deverão ser arcados na forma pactuada, observadas as 

normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se 

o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1024669-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024669-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: TORNAVOI 

ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A V Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id nº 

12933926), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os 

pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade do direito, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios e as custas 

processuais deverão ser arcados na forma pactuada, observadas as 

normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se 

o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002975-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ PIRAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LACAVA CONVENIENCIA LTDA ME - ME (RÉU)

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002975-76.2017.8.11.0041 AUTOR: FERNANDO LUIZ 

PIRAN RÉU: LACAVA CONVENIENCIA LTDA ME - ME, EDUARDO MOREIRA 

LEITE MAHON W Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com pedido 

de efeito modificativo opostos por Fernando Luiz Piran, aduzindo que, na 

sentença de Id. 11074901, há erro material, vez que a parte embargante 

não teria sido regularmente intimada do despacho que determinou o 

recolhimento das custas. É o relato do 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). Analisando os autos, 

verifica-se a existência de erro material apontado. Com efeito, a decisão 

guerreada, que julgou extinta a presente ação, consignou, 

equivocadamente, que a parte autora foi intimada para recolher as custas 

e deixou transcorrer in albis o prazo para tanto. Determinada a 

certificação quanto à regular intimação (Id. nº 12603910), restou 

verificado que, de fato, a intimação da parte autora quanto ao decisum de 

08.02.2017, exarado no Id. nº 4805893, não foi devidamente publicada no 

Diário Eletrônico, conforme atesta a certidão de Id. nº 13217460. A 

respeito de tal situação, o artigo 494, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, preceitua: “Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo.” Nesse diapasão, constatando o aludido 

equivoco na sentença, faz-se mister se faz o acolhimento dos embargos. 

Ante todo o exposto, conheço os embargos de declaração e, no mérito, 

dou-lhe provimento, o que faço para, reconhecendo o error in 

procedendo, anular a sentença exarada no Id. nº 11074901 e, por 

conseguinte, determinar o prosseguimento do feito. PROCEDA-SE com a 

regular intimação da parte autora para dar integral cumprimento ao 

decisum constante no Id. nº 4805893. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011561-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011561-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JULIANO 

PEREIRA MATOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por JULIANO PEREIRA MATOS, em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 29.09.2016, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 6821347 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 9575641 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 9575641 - Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 9201172 - Pág. 1/16). Impugnação à contestação (id. 

9968486 - Pág. 1/9). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Da mesma forma, a 

preliminar de carência de ação pela falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa, não pode prosperar, 

tendo vista que, a requerente entende que o pagamento efetuado na 

esfera administrativa é inferior ao devido, razão pela qual, o autor possui 

interesse de agir. Por fim, não procede a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Juina/MT. Dessa forma, competia ao requerido, 

na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, 
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aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a competência é 

relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso 

recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro ombro direito. O nexo de causalidade entre 

às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(id. 6081482 - Pág. 1/2), boletim de atendimento médico (id. 6081490 - Pág. 

2), bem como pela pericia médica judicial (id. 9575641 - Pág. 3/4), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (ombro direito), de média 

repercussão, avaliada em 75% de 25% (id. 9575641 - Pág. 3/4), de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO OMBRO 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Anota também 

que, em decorrência desse acidente, recebeu administrativamente 

indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) (id. 9201173 - Pág. 3). Portanto, o Requerente 

faz jus à quantia da diferença, entre o valor devido e oefetivamente pago, 

total de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que 

faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(29.09.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 16 de Maio de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009563-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009563-02.2017.8.11.0041 AUTOR: VILSON 

TEIXEIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT proposta por Vilson Teixeira de Souza em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. No id. 10085112 - Pág. 1, restou 

determinada a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, 

sob pena de indeferimento. Todavia, consoante certificado no id. 

11024533 - Pág. 1, a parte autora deixou de atender a determinação 

judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 
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que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013909-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ARAUJO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013909-93.2017.8.11.0041 AUTOR: ADRIANO 

ARAUJO DE BRITO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por ADRIANO ARAUJO DE BRITO, em 

desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

06.12.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 6861247 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 9595115 - Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 9595115 - Pág. 

3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 9159672 - Pág. 1/21). 

Impugnação à contestação (id. 9805354 - Pág. 1/9). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa 2.2 Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro ombro direito. O nexo de causalidade entre 

às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(id. 6796345 - Pág. 1/2), boletim de atendimento médico (id. 6796346 - Pág. 

1/2), bem como pela pericia médica judicial (id. 9595115 - Pág. 3/4), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (ombro direito), de média 

repercussão, avaliada em 75% de 25% (id. 9595115 - Pág. 3/4), de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO OMBRO DIREITO 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização do seguro 

DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (06.12.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 16 de Maio de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013950-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON HONORATO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013950-60.2017.8.11.0041 AUTOR: JOELSON 

HONORATO DE MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por JOELSON HONORATO DE MAGALHÃES, em 

desfavor de Porto Seguro COMPANHIA de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 15.12.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 6809179 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 9579468 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 9579468 - Pág. 2/3). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 9197783 - Pág. 1/22). 

Impugnação à contestação (id. 9797659 - Pág. 1/9). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Por fim, não 

procede a alegação de que a juntada de “comprovante de residência em 

nome de terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois 

o local da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, 

sendo certo que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em 

Várzea-Grande/MT. Dessa forma, competia ao requerido, na forma e 

tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não 

faz em nenhum processo judicial em que a competência é relativa, 

limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta 

e cola!], como a que ora se afasta. Além disso, a alegada ausência de 

comprovação da entrega de documentação na via administrativa deve ser 

rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os 

documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, 

mediante recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da 

requerida nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

ombro esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 6799841 - Pág. 1/2), 

boletim de atendimento médico (id. 6799842 - Pág. 1/2), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 9579468 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro (ombro esquerdo), de média repercussão, avaliada em 75% de 

25% (id. 9579468 - Pág. 2/3), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO OMBRO ESQUERDO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(15.12.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 16 de Maio de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012685-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FREIRE SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012685-23.2017.8.11.0041 AUTOR: VIVIANE FREIRE 

SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

proposta por Viviane Freire Soares em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. No id. 9128236 - Pág. 1, restou 

determinada a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, 
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sob pena de indeferimento. Todavia, consoante certificado no id. 

11036892 - Pág. 1, a parte autora deixou de atender a determinação 

judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014711-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014711-91.2017.8.11.0041 AUTOR: SILVANA DIAS 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

proposta por Silvana Dias da Silva em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. No id. 9131738 - Pág. 1, restou 

determinada a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, 

sob pena de indeferimento. Todavia, consoante certificado no id. 

11037024 - Pág. 1, a parte autora deixou de atender a determinação 

judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006091-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006091-90.2017.8.11.0041 AUTOR: SERGIO LUIS 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos. 

1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

SERGIO LUIS SILVA, em desfavor de Porto Seguro COMPANHIA de 

Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 18.12.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 
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incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 5026934 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 8328043 - Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 8328043 - Pág. 

3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 8245798 - Pág. 1/26). 

Impugnação à contestação (id. 8853739 - Pág. 1/8). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 5002077 

- Pág. 1/5). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

quinto dedo da mão esquerda. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 5002081 

- Pág. 1/2), boletim de atendimento médico (id. 5002081 - Pág. 3/4), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 8328043 - Pág. 3/4), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (quinto dedo da mão esquerda), 

de média repercussão, avaliada em 75% de 10% (id. 8328043 - Pág. 3/4), 

de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO QUINTO 

DEDO DA MÃO ESQUERDA (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 10%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 10% (B) x 

75% (C) = R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos). 

Portanto, o Requerente faz jus à quantia de R$ 1.012,50 (um mil, doze 

reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(18.12.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 16 de Maio de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003405-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE SANTANA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003405-28.2017.8.11.0041 AUTOR: LUZIANE 

SANTANA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L 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. 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 (id. 12881739 - 

Pág. 1). 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, 18 

de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027818-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE CRUZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ AUTOS Nº 1027818-08.2017.8.11.0041 REQUERENTE: IVONETE 

CRUZ GOMES REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por Ivonete Cruz Gomes em desfavor de 

Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A. No id. 10243770 

- Pág. 1, restou determinada a intimação da parte autora para emendar a 

petição inicial, sob pena de indeferimento. Todavia, consoante certificado 

no id. 11162853 - Pág. 1, a parte autora deixou de atender a determinação 

judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014171-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIZIO PEDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014171-43.2017.8.11.0041 AUTOR: ALOIZIO PEDRO 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por ALOIZIO PEDRO DA SILVA, em desfavor de pORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 08.03.2017, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 6862906 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 9597386 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 9597386 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 9920552 - Pág. 1/22). Impugnação à contestação (id. 

10550508 - Pág. 1/8). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Afasto 

ainda, a preliminar de inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem 

logicamente a conclusão dos fatos), uma vez que, com base nas 

informações trazidas nos autos, são suficientes para verificar a 

conclusão lógica do objeto pretendido. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro “punho esquerdo”. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 6820543 - Pág. 1/2), boletim de atendimento médico (id. 

6820543 - Pág. 3/5), bem como pela pericia médica judicial (id. 9597386 - 

Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente, 

invalidez permanente parcial do membro punho esquerdo avaliado em 75% 

de 25% (id. 9597386 - Pág. 2/3), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO PUNHO ESQUERDO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte cinco centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que 

faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(08.03.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 
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advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 18 de Maio de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016928-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE ALMEIDA PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016928-10.2017.8.11.0041 AUTOR: SEBASTIAO DE 

ALMEIDA PRADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Visto. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por SEBASTIÃO DE ALMEIDA PRADO, em desfavor de 

porto seguro companhia de SEGUros GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 27.12.2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 8033913 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 10067772 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 10067772 - Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 9336557 - Pág. 1/16). Impugnação à contestação (id. 

10028837 - Pág. 1/8). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 7921172 

- Pág. 1/5). Além disso, a alegada ausência de comprovação da entrega 

de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, pois, 

segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. Não procede também, a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Alto-Paraguai/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no “membro inferior esquerdo”. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 7921166 - Pág. 1/3), boletim de 

atendimento médico (id. 7921161 - Pág. 1/3), bem como pela pericia médica 

judicial (id. 10067772 - Pág. 3/4) estando, portanto, atendido o requisito do 

art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta 

aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, 

incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro inferior esquerdo 

avaliado em 75% de 70% (id. 10067772 - Pág. 3/4)de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 75% (C) = R$ 7.087,50 (sete 

mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz 

jus à quantia total de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que 

faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(27.12.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 18 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031017-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACEO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYCHER ARAUJO SOARES OAB - MT0020061A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO SAINT RIOM LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031017-38.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 420.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[AQUISIÇÃO, 

ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, Adjudicação Compulsória]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ACEO ASSESSORIA IMOBILIARIA 

LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: EDIFICIO SAINT RIOM LTDA Vistos etc. 

Ao Id: 11806627 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente 

subscrito pelas partes. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, 

e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito. Oficie-se, ainda, o respectivo Segundo Serviço Notarial e Registral 

de Cuiabá-MT para que: - proceda a baixa ou cancelamento da averbação 

R7 na matrícula n. 93557, em razão do acordo celebrado nos autos; - 

Anote-se na matrícula n. 94807, os termos do acordo, conforme requerido. 

Custas adiantadas pelo autor. Honorários conforme convencionado entre 

as partes. P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de maio de 2018. Bruno D'Oliveira 

Marques Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1013177-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. S. A. (REQUERENTE)

V. D. S. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. O. D. B. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013177-49.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO (186)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANCLEY DOS SANTOS E SILVA, FLAVIANA CACILDA SILVA ALMEIDA 

Parte Ré: REQUERIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 

Vistos. Comparece a autora por meio do movimento de ID. 3061647, 

emendando a inicial e requerendo a inclusão de ROBSON BERTOTTI no 

polo passivo da demanda. Superada a fase inicial da tutela cautelar 

antecedente, passa-se o feito ao procedimento comum. Com essas 

considerações, recebo a emenda inicial e DEFIRO o pedido para 

retificação do polo passivo da demanda, para que se proceda com a 

inclusão de ROBSON BERTOTTI, residente e domiciliado na Rua Senador 

Teotônio Vilela, nº 22, bairro Canjica, Cuiabá-Mt, CEP 78050-340. 

Proceda-se a retificação. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de junho de 2018, 

às 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

07. CITE-SE E INTIME-SE o segundo requerido, observando-se o prazo de, 

pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência. INTIME-SE o primeiro 

requerido na pessoa de seu procurador já habilitado nos autos. CITE-SE a 

parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de 

fato formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 

e 344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2018. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038656-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038656-10.2017.8.11.0041 AUTOR: MISSAO 

SALESIANA DE MATO GROSSO RÉU: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes 

autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar 

no prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 

18 de maio de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024054-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT0015026A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RAQUEL COIMBRA CARVALHO BELLUZZO (EXECUTADO)

MARIA TEREZA COIMBRA CARVALHO (EXECUTADO)

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON (EXECUTADO)

ANA MARIA COIMBRA CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024054-48.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: CESAR 

AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO EXECUTADO: ANA CAROLINA 

COIMBRA CARVALHO TRONCON, MARIA TEREZA COIMBRA CARVALHO, 

MARIA RAQUEL COIMBRA CARVALHO BELLUZZO, ANA MARIA 

COIMBRA CARVALHO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono 

estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, para 

manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. 

Cuiabá - MT, 18 de maio de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1024858-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANI SOARES DE MORAES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL BALMANT NORBERTO OAB - PB23550 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024858-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VANI 

SOARES DE MORAES PACHECO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 18 de maio de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 164 de 616



Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037559-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DE MIRANDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037559-72.2017.8.11.0041 AUTOR: ELETRO FIOS 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA RÉU: E. R. DE MIRANDA - ME 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 18 de maio de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006266-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

ALEX RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SOCORRO MENDES (RÉU)

POSTO PONTO 10 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (RÉU)

JOSE MILTON MENDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006266-50.2018.8.11.0041 AUTOR: ALEX 

RODRIGUES, VANDERLUCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR RÉU: JOSE 

MILTON MENDES, EDVALDO SOCORRO MENDES, POSTO PONTO 10 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, 

para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da 

correspondência. Cuiabá - MT, 18 de maio de 2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011853-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011853-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDIR PEREIRA DE SOUZA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, com Pedido de 

Antecipação de Tutela, proposta por Valdir Pereira de Souza, curatelado 

por Valdir Pereira de Souza Junior, em desfavor de UNIMED 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. A parte autora narra que no ano 

de 1994 firmou contrato de plano de assistência médica hospitalar, sendo 

abrangidos pelo contrato o mesmo e sua esposa. Explana que iniciaram 

mazelas um pouco antes do falecimento de sua esposa, que já muito 

doente e debilitada, precisava de internações com frequência, vários 

exames e tratamentos apropriados para conceder, não só sobrevida, mas 

vida com dignidade e qualidade. Aduz ainda que para todos os 

procedimentos, em sua unanimidade, a empresa ré sempre se recusava 

ao pronto atendimento, negando cobertura, fornecimento de 

medicamentos, tratamentos, na tentativa de proceder ao atraso do início 

do tratamento. Elucida que um dos tratamentos prescritos pelos médicos, 

diante da saúde debilitada de sua falecida esposa, consistia em 

medicamentos de alto custo, que foi negado, ademais, ao entrar em 

contato com a requerida, a mesma chegou a fornecer os referidos 

medicamentos, contudo após análise documental, chegaram à conclusão 

de que a Sra. Benvinda não tinha direito ao tratamento. Diante da alegação 

da demandada que não havia direito ao tratamento, encaminhou ao 

requerente duas faturas especificadas, como “referentes a Fat. De Ser. 

Prestados”, Janeiro/2018 e Março/2018, no valor respectivamente de R$ 

954,57 (novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos) e R$ 2.026,09 (dois mil vinte e seis reais e nove centavos). 

Sustenta o demandante necessitar de muitos cuidados médicos uma vez 

que é portador de da doença de Alzheimer, além de vários outros 

problemas físicos, como dificuldade na locomoção, alimentação, etc, 

precisando de consultas e tratamentos constantes. Relata que para sua 

surpresa ao chegar para fazer consulta médica, teve franqueado seu 

acesso, pois a requerida recusou autorizar o atendimento, alegando 

inadimplemento contratual, tendo o autor que voltar a sua residência sem o 

devido atendimento médico. Pugna pelo deferimento da antecipação da 

tutela para que a requerida que suspenda as cobranças “referentes a Fat. 

De Serv. Prestados” Janeiro/2018 e Março/2018, nos valores respectivos 

de R$ 954,57 (novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos) e R$ 2.026,09 (dois mil vinte e seis reais e nove centavos), bem 

como, não seja obstado o regular andamento contratual para consultas, 

internações, tratamentos, ou qualquer outro procedimento 

médico/clínico/hospitalar necessário. É O RELATÓRIO. DECIDO. Segundo a 

nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória comporta deferimento. In casu, 

conforme narrado na exordial, a negativa de atendimento estaria sendo 

negada pela requerida em virtude das duas faturas contestadas na 

presente demanda, as quais tratam do fornecimento de medicamentos de 

alto custo disponibilizados a falecida esposa do autor, posteriormente 

negados por parte da ré. Ademais, em sede de cognição sumária, 

verifica-se caracterizada a probabilidade do direito, uma vez que o autor 

colacionou aos autos o Contrato do Plano de Assistência Médico 

Hospitalar (ID. 13021288), demonstrando a relação jurídica entre as 

partes, bem como, juntou aos autos às faturas objeto da presente 

demanda (ID 13021246 e 13021263), além de Declaração Médica da 

Negativa do atendimento pela UNIMED (ID 13132945). O perigo de dano 

consiste no fato de o autor ser idoso, estando atualmente com 88 anos de 

idade, além de ter uma saúde debilitada, uma vez que sofre da doença de 

Alzheimer e necessita de acompanhamento médico. Observa-se ainda, 

não haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a 

medida não causará prejuízo à empresa requerida. Posto isso, com base 

no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida SUSPENDA as cobranças “referentes a Fat. De Serv. 

Prestados” Janeiro/2018 e Março/2018, nos valores respectivos de R$ 

954,57 (novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos) e R$ 2.026,09 (dois mil vinte e seis reais e nove centavos), bem 

como, não seja obstado o regular atendimento contratual para consultas, 

internações, tratamentos, ou qualquer outro procedimento 

médico/clínico/hospitalar necessário, em virtude das faturas objetos da 

presente demanda, até o deslinde do litígio, sob pena de multa. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 16 de julho de 2018, 
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às 12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cuiabá-MT, 16 de Maio 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.: 1128429 Nr: 22368-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 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.: 1212350 Nr: 9120-68.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JUCINEI DA SILVA NUNES

Data da Carga:16/05/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1010847 Nr: 27924-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PINTO DA SILVA, LUCIA MARIA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: VITOR HUGO FORNAGIERI

Data da Carga:14/05/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 808553 Nr: 15018-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO BRASILIANO DE SOUZA, DENIR COSTA 

MAURIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET HAROLDO ROCHA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156, JULIANA DE MATOS ARAUJO - OAB:18.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS

Data da Carga:26/04/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1097470 Nr: 9466-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JUCINEI DA SILVA NUNES

Data da Carga:16/05/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 446416 Nr: 20743-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS PROMOÇÕES EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Aline Yulika Antunes Yanagu

Data da Carga:26/04/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 842996 Nr: 46941-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELIN CRISTINA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, AVANCE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

142.452

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 
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elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO

Data da Carga:15/05/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 456544 Nr: 27258-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIL ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - 

OAB:18.440/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 43199 Nr: 12464-19.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BAESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: CRISTIANY GUIRRA CORTE

Data da Carga:15/05/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 928804 Nr: 48618-79.2014.811.0041

 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: MARIA HELENA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAXI LOTAÇÃO ESTRELA AZUL LTDA, 

MUTUAL SEGURADORA, VIVALDO BARBOZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - OAB:18415, LEMIR 

FEGURI - OAB:10.335/MT, NÁYRA MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:146652/RJ, PEDRO ROBERTO RAMÃO - OAB:209.551/SP, 

PÉRICLES GONÇALVES FILHO - OAB:119383, RAFAEL WERNECK 

COTTA - OAB:167373, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729, SAULO 

DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT, TAMARA MEIRELLES 

GONTAN BLANCO - OAB:160122

 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.: 749279 Nr: 1362-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DE OLIVEIRA SAURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGOTTI E FAGOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/MT, FERNANDA MARTINS BEZERRA COSTA - 

OAB:15.263/MT

 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.: 1091701 Nr: 6905-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MURRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 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.: 877535 Nr: 15142-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de requerimento para realização de penhora on-line 

via BACENJUD formulado por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA, em desfavor da parte executada LUIZ CARLOS DA SILVA 

WEISS.Conforme se dessume de todo o processado, a parte não adimpliu 

o débito apesar de devidamente intimada e o exequente não conseguido 

satisfazer o seu crédito, pleiteia por tentativa de penhora on-line sobre 

dinheiro nas contas do mesmo, utilizando-se do sistema BACENJUD.Nesse 

diapasão, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens a 

serem penhorados, aliado ao fato também inconteste de que o devedor, 

devidamente intimado, deixou correr o prazo in albis sem efetuar o 

pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora on line, inclusive 

por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça em face ao caráter 

público do processo.Com as alterações ocorridas no processo de 

execução, tem-se a possibilidade de penhora dos numerários existentes 

em conta correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras ate o valor 

da dívida executada.Vejamos o que dispõe o artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil:“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução”.Ademais, estabelece o 

artigo 835 do Novo Código de O DEVEDOR. ARTS. 620 E 655 DO CPC. 1 -

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 728105 Nr: 24015-44.2011.811.0041

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO SANT'ANA DA SILVA 

FREIRE, LEILA BARROS DA SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8.942/MT, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8942

 Impulsiono os autos intimando as partes apeladas (requerente / requerida) 

para contrarrazoar os recursos de apelação tempestivos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 764704 Nr: 17359-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DEMONTIEZ DE FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA RURAND - 

OAB:12208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 805589 Nr: 12048-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTÉTICA MAISON ROYALE LTDA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREN STAR PEÇAS E VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 208972

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ANDRÉ CASTRILLO

Data da Carga:15/05/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 795287 Nr: 1619-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA RODRIGUES CANAVARROS INFANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON RODRIGUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para retirar certidão de 

crédito expedida, no balcão da secretaria, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1217673 Nr: 10757-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTE ODONTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENÂNCIO CAJAL FILHO, ANGELO MARINO 

DRUZIAN FILHO, SHEILA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19144

 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.: 792094 Nr: 46187-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA FRANCISCA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA DE ODONTOLOGIA ORTOPLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIA JAOUDAT KHALIL - 

OAB:62577

 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.: 318721 Nr: 21364-78.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINEAR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRADAO FREIOS E MOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 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.: 935459 Nr: 52304-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA MARIA MAGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 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 Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1069228 Nr: 55081-03.2015.811.0041

 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: HEDILHEIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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 Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085847 Nr: 4212-02.2016.811.0041

 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: PLURAL CENTRO EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACIANNI DE SOUZA CUYABANO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 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 Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 788369 Nr: 42327-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ELCI LEMANSK, ESPOLIO DE MATHILDE 

CATHARIANA CAPITANIO, ELITE CAPITANIO, IRMGARD BRUGGEMANN 

HENCKEL, GERHARD DIVO HENCKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada para 

apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 796804 Nr: 3165-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA, ALEXANDRE FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RICCI DE LIMA - 

OAB:14.846-E, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10455/MT, 

RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19.124/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre 

a correspondência devolvida,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1044016 Nr: 43482-67.2015.811.0041

 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: ELENICE ANTONIA NETO, IDEALE NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA ME, EDERSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRIVELLARO & SILVA LTDA - ME, LUIZ 

AUGUSTO CRIVELLERO, FABIO ACACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON HAAS DE 

OLIVEIRA - OAB:17.684

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre 

a correspondência devolvida,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1269343 Nr: 27433-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERCY CIRILO DE SOUSA, WILSON 

MAGALHAES DA SILVA, W4 CONSTRUTORA LTDA, WELLINGTON 

GONÇALO OLIVEIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre 

a correspondência devolvida,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 877535 Nr: 15142-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002450-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REYOHARAS DIVINO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005042-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

PJE 1005042-77.2018 Vistos. Intimem-se as partes para manifestarem 

sobre pedido ID 12726801, no prazo de 5 (cinco) dias. Após volte-me o 

processo conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de maio de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010473-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE NAIARA SCHENA DELERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

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)

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, 

comparecer na secretaria para assinatura do termo de caução.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032268-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013540-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIO 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013540-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL CASSIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013580-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER GISLAN DE ARRUDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013580-47.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROGER GISLAN DE ARRUDA FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, O entendimento já firmado 

no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, 

para o ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo. 

A propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 (trinta) 

dias sem resposta, bem como declaração de hipossuficiência e 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013496-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FEITOZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. A parte autora não cumpriu a Resolução n.º 04/20126/TP, que 

acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: 

Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Assim, intime-se 

a parte requerente para emendar a inicial, no sentido de promover a 

classificação e organização dos documentos anexados, em conformidade 
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com a referida resolução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se ainda a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., ou recolher as 

custas iniciais de distribuição, também sob pena de indeferimento. E para 

melhor análise do pedido de tutela de urgência, deverá a parte autora 

apresentar as faturas que entende refletir o seu real consumo (pode ser 

extrato geral), para possibilitar as comparações das cobranças feitas pela 

parte ré, no prazo de quinze dias, sob pena de possível indeferimento do 

pedido urgente. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005984-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA TEREZA FARIA GARDIN (REQUERIDO)

OZADIR MENOSSI GARDIN (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010528-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO SOUZA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT0006508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA CANOZO (RÉU)

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, 26 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010528-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO SOUZA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT0006508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA CANOZO (RÉU)

 

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, 26 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006563-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO)

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA CANSANCAO VIEIRA (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012402-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERIKA FRANCA DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B (ADVOGADO)

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Cuiabá, 

18 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012483-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO CESAR FERNANDES OAB - MT11801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO REAL (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012432-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESINEY DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT0008015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012817-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA EDVANIA BARBOSA DE BRITO (AUTOR)

ALLINE BARBOSA DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013183-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SERGIO LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013205-46.2018.8.11.0041

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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013278-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA JORDAO SIMOES MATHIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS ZORDAN OAB - SP103086 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001885-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO FORNAGIERI OAB - MT0015661A (ADVOGADO)

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FARIA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito. Diante disso, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito e, 

se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante devido.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022991-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE LUIZA S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO DE ALMEIDA OAB - SP329105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI (DEPRECADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo informar novo endereço 

para a citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007790-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALPACK INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MAXIMO DINIZ OAB - SP272734 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REPORCLEAN BROKER DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E MATERIAS 

DE LIMPEZA LTDA - EPP (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo informar novo endereço 

para a citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023876-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELI DOS REIS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO EXCELLENCE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 718171 Nr: 8986-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA SOUZA LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ALPHAVILLE 

CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Nuncia de Marchi - 
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OAB:15.444, LIGIMARI GUELSI - OAB:12582, LUCIANO LUIS 

BRESCOVICI - OAB:6814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA NAZIMA - 

OAB:169451/SP, LUCIANA NAZIMA - OAB:OAB/SP 169.451

 Vistos.

Resta prejudicado o pedido de fls. 227/230, vez que os valores 

depositados nos autos foram levantados pela exequente, através do 

alvará de fl. 226, inclusive na conta indicada pelo advogado, Dr. Pablo 

José.

No mais, arquive-se os autos como determinando à fl. 213.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1040435 Nr: 41837-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERMESON DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B-MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 714043 Nr: 6256-67.2011.811.0041

 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: MARIA LUCIA DE PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MONTINHA SILVA - 

OAB:OAB-MT 7700, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 456802 Nr: 27393-42.2010.811.0041

 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: LUIZA MATOS PINHEIRO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736961 Nr: 33420-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE JOAQUIM ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA DE CARVALHO 

AZEVEDO - OAB:9359 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO GONÇALO GOMES 

DA SILVA JÚNIOR - OAB:7.940/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 473, considerando a comprovação de ser a autora 

beneficiária da prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, I do 

NCPC. Proceda-se a inclusão da tarja de tramitação por prioridade.

No mais, intime-se a autora para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte-me os autos conclusos para analise do pedido de fls. 473/474.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 793402 Nr: 47496-02.2012.811.0041

 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: CENTRUS INSTITUTO MATO GROSSO DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PRAWUCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:16929, 

TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DEL BIANCO 

MACEDO - OAB:MT/22.527

 Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificar a sentença que lhe foi desfavorável.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de 

fls.552/559, mantendo intacta a sentença de fls. 550/551.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 771241 Nr: 24299-18.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EASC(, FERNANDA CORREA STUMPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIANCA LINHAS AÉREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA MARQUES PALETT - 

OAB:11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Visto.

Intime-se o exequente para cumprir os requisitos do art. 524 do NCPC, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido para início 

da fase de cumprimento de sentença.

Deverá ainda o exequente se manifestar sobre o pagamento voluntário de 

fl. 231, no prazo supracitado.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107788 Nr: 13746-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS, 

MARCI AREIAS, JULIANO MUNIZ CALÇADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNC BRASIL DISTRIBUIDORA DE GÁS 

NATURAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/MT, Luciano André Frisão - OAB:8340-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375

 Vistos.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

cinco dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074927 Nr: 57469-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA CRISTINA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140774 Nr: 27733-73.2016.811.0041

 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: RONÃ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 828030 Nr: 33890-67.2013.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR ESTALK - 

OAB:247302-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173478 Nr: 41499-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO PAULO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIEIRO - OAB:11854, THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720591 Nr: 16023-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ANTONIO DONIZETE 

AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15402/MT

 "(...) Intime-se o advogado mencionado à fl.103, ou seja, Felipe da Costa 

Queiroz, para regularizar a representação processual, juntando aos autos 

a devida procuração, no prazo de cinco dias. (...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1009604 Nr: 27399-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCPU, THYEMI MIZOGUTI UEMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11.087, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238/MT, MARCUS CESAR 

MESQUITA - OAB:5.036, MARILZA DE CASTRO BRANCO - OAB:17146, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 925844 Nr: 47030-37.2014.811.0041

 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: JUSSELEY MARIA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA LENZA LANA - 

OAB:10.991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, com suporte no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Consignação em Pagamento promovida por Jussiley Maria de Miranda 

em desfavor de OI S/A e libero o autor/devedor da obrigação, tornando 

definitiva a liminar deferida às fls. 105/106.Havendo notícia de que foi 

decretada a recuperação judicial da requerida, transfira a quantia 

consignada nestes autos, inclusive com os seus rendimentos, para o 

processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro-RJ.Condeno o réu a indenizar os danos 

morais experimentados pela autora que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso (Sumula 54 STJ).Em razão de ter a autora decaído de parte mínima 

do pedido, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre 
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o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º c/c 

parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil.Certificado 

o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se e Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 5 de março de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 713938 Nr: 8873-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTINE STRUSSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAUT DO BRASIL S/A, BURITIS VEÍCULOS, 

RODALEVE R. VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:12377-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUCIO CHEQUER F. 

DE SOUZA - OAB:20032 OAB/BA, LYZIA S. MENNA BARRETO FERREIRA 

- OAB:7329-MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 387/388) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1152061 Nr: 32595-87.2016.811.0041

 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 DE LURDES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT

 Vistos.

 Proceda-se a inclusão no sistema Apolo e cada dos autos do advogada 

da requerida.

Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 754761 Nr: 6754-32.2012.811.0041

 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: GEOTOP CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D3S - LOCAÇÃO E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE FIORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA FONTES MECIANO - 

OAB:21.871, VITOR HUGO BENA MEDEIROS - OAB:18762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 Visto.

Intime-se a exequente para cumprir os requisitos do art. 524, do NCPC, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido para início 

da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquive-se, mediante as 

baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1018540 Nr: 31192-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIDE FARIA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos. 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a 

vulnerabilidade da autora em relação à parte ré, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

DETERMINO a inversão do ônus da prova.Sendo as partes legítimas e 

estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a 

serem sanadas, dou o feito por saneado.DEFIRO a produção de pericial 

postulada pela requerida (fl. 173) e nomeio como perito do Juízo a 

Engenheira Civil MARCIANE PREVEDELLO CURVO, podendo ser localizada 

na Rua das Imbuias, n. 74, Condomínio Alphaville Cuiabá, nesta Capital e 

contatada pelo Telefone: 3619-5650 / 8414-4141, independentemente de 

compromisso (art. 466 do NCPC). Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e 

apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III do CPC.Intime-se a perita nomeada para apresentação dos 

honorários periciais, currículo com comprovação de especialização, bem 

como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para 

onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 

465, § 2º, I, II e III do NCPC).Com a proposta nos autos, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, 

NCPC), sendo que os honorários serão arcados pela requerida nos termos 

do art. 95, caput, NCPC, considerando que postulou pela realização da 

mesma.O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a matéria discutida de direito e fatos 

provados por documentos, indefiro a prova oral pretendida.Após, 

cumprida as determinações acima, bem como apresentado os laudos 

periciais manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e após 

volte-me o processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1015893 Nr: 30081-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494

 Vistos.legítimas e estando devidamente representadas, não havendo 

irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.DEFIRO a 

produção de pericial postulada pela requerida (fl. 140) e nomeio como 

perito do Juízo a Engenheira Civil MARCIANE PREVEDELLO CURVO, 

podendo ser localizada na Rua das Imbuias, n. 74, Condomínio Alphaville 

Cuiabá, nesta Capital e contatada pelo Telefone: 3619-5650 / 8414-4141, 

independentemente de compromisso (art. 466 do NCPC). Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem 

assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC.Intime-se a perita nomeada para 
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apresentação dos honorários periciais, currículo com comprovação de 

especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 

cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do NCPC).Com a proposta nos autos, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários serão arcados pela 

requerida nos termos do art. 95, caput, NCPC, considerando que postulou 

pela realização da mesma.O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta 

dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação 

do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a matéria discutida de 

direito e fatos provados por documentos, indefiro a prova oral 

pretendida.Após, cumprida as determinações acima, bem como 

apresentado os laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 

15(quinze) dias e após volte-me o processo concluso para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 162554 Nr: 13174-34.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA ASFALTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT

 Código 162554Visto.mensal de juros. Na planilha apresentada pela 

exeqüente há expressa menção a juros de 1% a.m. O excesso de 

execução se facilmente detectado pode ser arguido em sede de exceção 

de pré-executividade. Recurso conhecido e provido. (TJ-SE - AI: 

2012204471 SE, Relator: DES. Cezário Siqueira Neto, Julgamento: 

08/05/2012, 2ª Câmara Cível). Negritei.Ocorre que não é o caso dos autos, 

ademais, o devedor pretende discutir acerca de erro no valor, que foi 

objeto de acordo firmado entre as partes em 13.10.2005 (fls. 198/201), 

onde se operou a preclusão. Manifestada a declaração de vontade, 

devidamente homologada em juízo (fl. 206), seu direito processual de 

discussão acerca da referida quantia restou extinto. Confira-se:“Art. 200. 

NCPC. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais”.Assim, rejeito o incidente de exceção 

de pré-executividade de fls.330/336.No mais, comparando a discordância 

do exequente acerca do valor dos honorários periciais (fls. 337/340) com 

a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pela expert (fls. 350/351), 

arbitro a quantia de R$ 6.000,00.Assim, intime-se o exequente para 

depositar o valor dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, a fim 

de que o feito possa prosseguir.O laudo deverá ser entregue no prazo de 

15 (quinze) dias. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o mesmo, no prazo comum de 10 (dez) dias.Por prudência, 

determino a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do 

débito. Deverá o expert proceder a atualização da dívida, segundo o 

acordo de fls. 198/201.Com o retorno dos autos, as partes deverão se 

manifestar sobre o cálculo apresentado, no prazo de dez dias.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 17 de maio de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1029670 Nr: 36661-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO DE MIRANDA RODRIGUES, FLAVIA MEDEIROS 

MONTE FUSCO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18.222-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP

 Código 1029670

 Vistos.

 Diante da ordem proferida nos autos do Recurso Especial número 

1.63.428/SC (2016/0285000-5), de relatoria do Ministro Luiz Felipe 

Salomão, certifique-se o sobrestamento deste feito até o julgamento da 

controvérsia repetitiva: da possibilidade de cumulação ou não da 

indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de 

inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em 

construção objeto do contrato de compra e venda.

Intimem-se as partes dessa decisão, cientes de que deverão dar 

prosseguimento ao feito após a solução da Corte Superior.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de maio de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1067870 Nr: 54448-89.2015.811.0041

 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: SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 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: MURILLO ESPENDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização 

Por Danos Morais promovida em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A.Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça 

gratuita o pagamento ficará suspenso. Certificado o trânsito em jugado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de maio de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881897 Nr: 17947-73.2014.811.0041

 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: ADRIELLY QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:308.505/SP, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Proceda-se a abertura de novo volume e anote-se como postulado à fl. 

178.

Verifica-se que a parte Ré manifesta às fls. 172/178, informando que 

encontra-se em recuperação judicial e está no período de blindagem, por 

força da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial 

(n.º 1016422-34.2017.8.26.0100) que tramita na 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais, da Comarca de São Paulo, postulando pela 

suspensão do feito.

Entretanto, pela copia da decisão de fls. 186/200 prolatada em 02.03.2017, 

verifica-se que decorreu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, assim 

intime-se a requerida para informar se houve a prorrogação do prazo de 

blindagem, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo supracitado certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 767300 Nr: 20121-26.2012.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 176 de 616



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIFRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

GUILHERME ROCHA NEVES, FRANCIS MARA CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Recebo a impugnação ofertada às fls. 174/178 e deixo de conferir-lhe 

efeito suspensivo, uma vez que não restou manifestamente demonstrado 

que o prosseguimento da execução inevitavelmente poderá causar dano 

ao executado, conforme disposto no artigo 525, § 6º, do Código de 

Processo Civil. Ademais, quanto ao pedido de suspensão em face da 

recuperação judicial, resta prejudicado diante homologação do plano de 

recuperação judicial junto a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro – RJ.

 Assim, intime-se o impugnado/exequente para se manifestar sobre ela no 

prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807446 Nr: 13920-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAGT S/A AGROPECUÁRIA, GARON RIBEIRO 

MORAES FILHO, GARON RIBEIRO E MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - 

OAB:3221/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Anote-se como postulado à fls. 427.

Intime-se o exequente para apresentar cópia da decisão que recebeu o 

recurso de apelação interposto na Ação de Embargos de Terceiros 

(código 1121257), no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720506 Nr: 15932-39.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

EDSON JOSÉ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO QUERINO DE SOUZA, ROSINETE 

MARIA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 720506Visto.a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os 

valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º Realizado o 

bloqueio de numerários, o magistrado indicará, no campo “instituição 

financeira”, a opção “Outros”, abrindo-se o campo para apresentação do 

CNPJ do Banco de destino. Na tela seguinte (campo agência) deverá ser 

indicada a agência onde é movimentada a Conta Única. § 2º Finalizada 

essa fase do procedimento, o próprio sistema expedirá notificação ao 

magistrado da transferência do montante bloqueado, que, ao recebê-la, 

deverá remeter, via e-mail, os dados da transferência (número do 

processo; Vara Judicial; partes; valor da constrição) para a Gerência da 

Conta Única do TJ/MT, possibilitando a identificação do depósito.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 

836 do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Contudo, se 

realizada a penhora, intime-se a parte devedora, sobre os termos da 

constrição, oportunizando-a, assim, a requer aquilo que entender de 

direito. Por outro lado, restando a busca pelo Bacenjud negativa, intime-se 

o exequente para se manifestar, no prazo de cinco dias. Decorrido o 

prazo e mantendo-se inerte o credor, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações devidas, até nova manifestação.Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 402432 Nr: 34374-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO 

LTDA, PAULO SERGIO FREITAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Considerando que a procuração de fls. 45/46, outorgada pela executada, 

Comercial HDB de Petróleo Ltda., não possui poderes específicos para 

receber citação, não resta caracterizado o comparecimento espontâneo, 

pelo que indefiro o pedido de fl.73.

 Verifica-se que ocorreu a citação valida às fls. 68/69 e diante da certidão 

de fl. 71, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, 

nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que 

apresente embargos de devedor, no prazo legal caso entenda necessário.

No mais, intime-se a executada, Comercial HDB de Petróleo Ltda., para 

regularizar a representação processual de fls. 45/46, nos termos do art. 

75, VIII do NCPC, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116402 Nr: 17216-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Código 1116402Vistos.de pleitear indenização por suposto ilícito 

praticado, pelo que rejeito também esta preliminar.O ônus da prova foi 

distribuído à fl. 106.Fixo como ponto controvertido: se a responsabilidade 

pelo atraso no conserto do automóvel é da seguradora; se a ré praticou 

ato ilício capaz de gerar indenização por danos morais e quais os danos 

sofridos pelo autor. DEFIRO a produção da prova oral postulada pelas 

partes (fls. 194/195 e 196): a) oitiva de testemunhas.Fixo o prazo comum 

de quinze 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.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).Expeça-se Carta 

Precatória para a comarca de Campo Grande – MS, para a oitiva da 

testemunha arrolada à fl. 194.DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11 / 07 /2018 às 15 : 30 horas. No mais, indefiro o 

pedido de prova pericial (fl. 196), vez que o objeto da ação é a demora 

excessiva no conserto do automóvel.Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1080219 Nr: 1587-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDA PAES TAPAJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELE ROSANGELA LEMES 

- OAB:17.253MT, AMARO CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B, ARTHUR 

PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - OAB:16335 OAB/MT, CARLOS 

ALBERTO PIEPER ESPINOLA - OAB:MT 15.999-B, DEYSE DE MORAIS 

CORREA - OAB:16820/MT, DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - 

OAB:14.245MT, FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - OAB:21.130, 

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - OAB:20.788/O/MT, JOÃO 

BONFIM BARROSO - OAB:12874/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI 

- OAB:6180/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12456

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Revisional de 

Débito c/c Tutela Antecipada ou Específica promovida por Candida Paes 

Tapajos em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, para confirmar a liminar deferida às fls. 28/30; declarar inexigível o 

débito de R$ 239,34 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e quatro 

centavos), consignado na fatura de fl. 24 como “outros serviços 

prestados”, bem como determinar a revisão do consumo de energia 

elétrica dos meses de outubro e novembro de 2015, pela média dos 

últimos doze meses de faturamento.Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º c/c artigo 86 do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em jugado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1049842 Nr: 46360-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE MOREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Danos Morais e Danos Materiais promovida por Marcilene Moreira 

Santana em desfavor de Energisa Centrais Elétricas Matogrossenses S/A 

(Grupo Energisa), para condenar esta à restituição em dobro do que a 

autora pagou indevidamente, correspondente a R$ 3.435,56 (três mil, 

quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), que 

deverá ser corrigido pelo INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) 

ao ano, ambos a partir do efetivo desembolso.Considerando que os 

litigantes foram em parte, vencedor e vencido, condeno a parte autora e 

requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º c/c artigo 86 do 

Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a parte autora 

é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso.Certificado 

o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de maio de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 757288 Nr: 9455-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ALVES BALTAZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE BARRETO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - 

OAB:15468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Reivindicatória 

com pedido de Antecipação de Tutela promovida por MARIA DE FÁTIMA 

ALVES BALTAZER em desfavor de TATIANE BARRETO NOGUEIRA para 

determinar a parte ré que restitua a parte autora o imóvel objeto da 

ação.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, conforme previsão contida no artigo 85, 2° do 

Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2017.Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 207880 Nr: 19305-88.2005.811.0041

 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: CID ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORDEIRO E SILVA, HELCIO HEROS 

ALVES FAGUNDES, SONIA MARIA CORDEIRO S. FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 Código 207880Visto.insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Contudo, se realizada a penhora, intime-se a parte devedora, 

sobre os termos da constrição, oportunizando-a, assim, a requer aquilo 

que entender de direito. Por outro lado, quanto ao pedido do credor de 

praceamento do bem penhorado, analisando nitidamente a matrícula do 

imóvel (fls. 302/316), verifica-se que a área remanescente não se trata de 

101.841,3760 has, mas ao que parece e aproximadamente 27.686,75 ha, 

já reduzida a possível adjudicação informada à fl. 346. Assim, observa-se 

que não restou cumprida a ordem de fl. 287, de que a restrição deveria 

recair apenas na área remanescente e cota parte do executado.Desse 

modo, restando a busca pelo Bacenjud negativa, intime-se o exequente 

para se manifestar sobre o elencado acima, no prazo de cinco dias. 

Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações devidas, até nova manifestação.Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 887880 Nr: 21823-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA, ESPÓLIO 

DE MELITA SOPHIA CLARA RUBIN PEREIRA, WALMOR ANASTÁCIO 

PEREIRA JÚNIOR, EDSON DISTÉFANO ANASTÁCIO PEREIRA, MARIA 

APARECIDA ALFONSO PEREIRA, SANDRA MARIA SEGATTO PEREIRA, 

RENATO DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA, ANDREA CRISTINA LUCCHESI 

PEREIRA, OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA NETO, MABEL DISTEFANO 

PEREIRA, JOAO LUIZ GARCIA DUARTE, VALFREDO ANASTACIO 

PEREIRA, LEDIR NEUSA PEREIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, 

GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO, JOSÉ 

ROBERTO BARROS DE CARVALHO, JADIR BARROS DE CARVALHO, 

VALENTINI BARROS DE CARVALHO, MARIA PIA GOMES BARROS DE 

CARVALHO, NELSON GOMES DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT, CHARLES CHUIKA - OAB:17307, LUIS PAULO 

DELORME - OAB:12.236-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PIMENTEL - 

OAB:144.999 SP, RUBENS B . SETOLIN - OAB:18930

 [...]. Contudo, se realizada a penhora, intime-se a parte devedora, sobre 

os termos da constrição, oportunizando-a, assim, a requer aquilo que 

entender de direito. Por outro lado, restando a busca pelo Bacenjud 

negativa ou parcial, defiro o pedido de penhora do imóvel descrito no item 

“c” de fl. 404, devendo ser expedida a respectiva carta precatória.Quanto 

ao item “e” de fl. 359, expeça-se certidão de crédito para que o exequente 

promova os apontamentos nos cartórios competentes.No tocante ao item 

“d” de fl. 358, indefiro, já que não foi acolhido o pedido dos exequentes de 
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aplicação da penalidade aos executados de ato atentatório à dignidade da 

justiça.Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de maio de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011626-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BARBOSA AZUAGA (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)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036444-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO CASTRO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO ALVES MENEZES OAB - MT4271/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Almiro Antônio Ribeiro (RÉU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016564-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDINIR AMALIA DE CASTRO NEPONUCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA OAB - MT17684/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004861-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON DE OLIVEIRA SOUZA (RÉU)

 

Posto isto, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c 

Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios ajuizada por Joel Francisco 

de Andrade em desfavor de Alysson de Oliveira Souza. Declaro 

rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, confirmando a 

liminar ID 4924031. Condeno a parte requerida ao pagamento dos alugueis 

vencidos e todos os encargos subsequentes, no valor de R$ 60.104,16. 

(sessenta mil, cento e quatro reais e dezesseis centavos), conforme 

memorial de cálculo ID 4908353 – fls. 15/16, até a data da desocupação do 

imóvel, e acrescido de juros legais, a contar da citação. Determino a 

expedição de oficio à Energisa para que seja procedida a transferência da 

dívida existente referente ao imóvel objeto do contrato de locação, 

matrícula do 320324-7, alterando-as para o nome do requerido Alysson de 

Oliveira Souza. referente aos meses de outubro de 2016, novembro 2016, 

dezembro de 2016, janeiro de 2017, março de 2017 e multas provenientes 

de desvio de energia “gato”. Condeno, ainda, a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da obrigação, intime-se a parte autora para 

manifestar interesse na execução da sentença. Nada requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034230-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENCAL SIOMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034458-27.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de retificação de registro de óbito de Fatima Batista da 

Silva, promovido pelo viúvo Adencal Sioma da Silva. Juntou os 

documentos comprobatórios. O ilustre representante do Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID 11362772). É relatório. 

Fundamento. DECIDO. O requerente busca a retificação do registro de 

óbito de sua esposa Fátima Batista da Silva, pois alega que no momento da 

elaboração do referido registro fez constar que o nome de solteira da 

falecida, ou seja, constou “Fatima Merencia Batista”, bem como constou 

seu estado civil como sendo “solteira”, quando na realidade, o correto 

seria o nome de casada “Fatima Batista da Silva” e o estado civil como 

“casada”. Diante da documentação acostada, e a necessidade de ajustar 

a documentação à realidade fática, em consonância com o parecer 

ministerial, DEFIRO o pedido inicial para determinar e expedição de ofício 

ao Cartório de Paz e Notas do Coxipó da Ponte - Cartório Xavier de Matos, 

em Cuiabá/MT , para proceder a retificação da certidão de óbito para que 

nela conste o correto nome, qual seja FATIMA BATISTA DA SILVA, bem 

como o seu estado civil na data do óbito como CASADA. Expeça-se o 

mandado necessário. Após as ulteriores formalidades legais, arquivem-se 

os autos. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 02 de março de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969165 Nr: 8944-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPITAL MODAS COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELLY CRISTINA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON SANTOS SILVA - 

OAB:11.794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995689 Nr: 21317-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 213/218 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1274894 Nr: 29383-24.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS CUIABÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o patrono da requerente para, no prazo legal, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093722 Nr: 7833-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Inexistência de 

Débito c/c Dano Moral proposta por Regina Silva de Souza em face de 

Vivo S/A para:a)declarar a inexistência de débito no valor de R$ R$ 

158,50, objeto de anotação junto ao SERASA e de discussão nos 

presentes autos;b)condenar o requerido ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ);c)Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 18% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.Taynná Fernanda Silva Nolasco - 

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075809 Nr: 57853-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIEL MAROSTICA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Isabella Meijueiro Edo 

Rodrigues - OAB:OAB/RJ 145.795

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1149342 Nr: 31423-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS GMS, MARCOS 

REGENOLD FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCORDE CONSTRUTORA E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CARLOS ROBERTO SANTANA 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDELISMAR JOSÉ ALVES 

JUNIOR - OAB:23.223/O, MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gabriel Augusto Souza 

Mello - OAB/MT 21.393 - OAB:, JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO - 

OAB:11362/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo de dez dias, comprovarem o cumprimento do acordo celebrado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978002 Nr: 13024-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CLAUDIO ROBERTO 

SCHOMMER, LINDACIR BORGES MOTTA SCHOMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDO L. LAWALL - 

OAB:7701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Centro Universitário UNIC - II 

- OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994969 Nr: 20980-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 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.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964261 Nr: 6661-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METÓDIO SENDESKI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Fernanda Alves Cardoso 

- OAB/MT 9.494 - OAB:, Dr.ª Gisela Alves Cardoso - OAB/MT 7.725 - 

OAB:

 Vistos, etc.
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Trata-se de Ação Revisional de Débito c/c Danos Morais proposta por 

Sendeski Comercio de Aluminio e Ferragens Ltda. em face de CAB Cuiabá 

S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto.

 Considerando a interposição do agravo antes da entrada em vigor do 

Novo Código Civil, RECEBO o Agravo Retido e MANTENHO a decisão por 

seus próprios fundamentos, uma vez que já devidamente fundamentada 

por ocasião da concessão da tutela antecipada, para que dele conheça o 

Egrégio Tribunal de Justiça, preliminarmente, por ocasião de eventual 

recurso de apelação, desde que a parte requeira expressamente nas 

suas razões de recurso.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 05/07/2018 às 16:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora e dos requeridos, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Por ocasião da audiência de instrução poderão ser requeridas e analisada 

a pertinência de outras provas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007764 Nr: 26689-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA COMÉRCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA, JOAQUINA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Cristina Mendes 

Ferreira - OAB:17173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 Vistos, etc.

Considerando a inércia das partes, conforme certidão de fls. 76, JULGO 

EXTINTO os autos nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado em após, arquivem-se os autos 

com as baixas e comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1149895 Nr: 31659-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar pessoalmente a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem 

interesse no feito, uma vez que, não compareceu a perícia médica 

agendada anteriormente.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1010525 Nr: 27797-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA

 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 CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar pessoalmente a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem 

interesse no feito, uma vez que, não compareceu a perícia médica 

agendada anteriormente.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007013 Nr: 26348-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU PREVIDENCIA E VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, em cumprimento 

à sentença retro, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à 

intimação da parte vencedora para manifestar seu interesse no 

cumprimento da sentença, apresentando a planilha de cálculo, no prazo de 

cinco dias.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966549 Nr: 7621-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPR, MIRELLE ALVES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 18 de maio de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996339 Nr: 21777-13.2015.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENILDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.133/136 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.
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Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999572 Nr: 23263-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELINE BITENCOURT XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

OAB:19194 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 65/66 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 2.327,39 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e 

nove centavos) das contas bancárias da parte executada Eveline 

Bitencourt Xavier (CPF nº 96.874.881-15) para que se efetive o bloqueio 

de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do 

crédito exequendo, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021957-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINILSO MARQUES DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021957-41.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAURINILSO MARQUES 

DUARTE Vistos. Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

MAURINILSO MARQUES DUARTE Em pesquisa ao Sistema PJE, 

constata-se que tramita perante o juízo da 2ª Vara Especializada em 

D i re i to  Bancár io  ação  de  busca  e  ap reensão  n ° 

1003004-92.2018.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 09 de fevereiro de 2018 com 

a liminar deferida em 25 de fevereiro de 2018. Desta feita, verifica-se que 

a competência para processar e julgar a presente ação é do juízo da 2ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...) Posto isso, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 2ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020122-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORAMY FONTOURA 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: 1020122-18.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: DORAMY FONTOURA DA SILVA Vistos. 

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

RCI BRASIL S.A em face de DORAMY FONTOURA DA SILVA Em pesquisa 

ao Sistema PJE, constata-se que tramita perante o juízo da 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário ação de busca e apreensão n° 

1009979-67.2017.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 31 de março de 2017. Desta 

feita, verifica-se que a competência para processar e julgar a presente 

ação é do juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, senão 

vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição com 

as nossas homenagens à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009980-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA ALESSANDRA 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: 1009980-52.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ERIKA ALESSANDRA VIEIRA Vistos. Tratam-se os autos de 

ação de busca e apreensão ajuizada AYMORE em face de ERIKA 

ALESSANDRA VIEIRA Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que 

tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário ação 

de busca e apreensão n° 1029985-95.2017.8.11.0041 tendo como objeto o 

mesmo contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 28 de 

setembro de 2017 e extinta aos 07 de fevereiro de 2017 sem resolução do 

mérito com fulcro no Art. 485, VII ante o pedido de desistência juntado 

aqueles autos. . Desta feita, verifica-se que a competência para 

processar e julgar a presente ação é do juízo da 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente feito, 

determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019822-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

KRISHNA LAIS ALVES 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: 1019822-56.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: KRISHNA LAIS ALVES DOS SANTOS Vistos. Não 

obstante o pedido de desistência do ID: 10628958, cumpra-se a 

determinação de declínio de competência de ID: 10504793 Cumpra-se. 

CUIABÁ, 11 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000241-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DA SILVA BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000241-21.2018.8.11.0041. AUTOR: RAYANE DA SILVA 

BASTOS RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc... Indefiro o pedido de prazo 

suplementar de Id. 12502137, considerando que o despacho foi exarado 

em 09/03/2018, portanto, o autor teve prazo suficiente para providenciar a 

emenda à inicial. Desta feita, concedo o prazo de 05 dias para que o autor 

emende a inicial, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005924-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DO NASCIMENTO ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005924-73.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: CELSO DO NASCIMENTO ALVES Vistos etc... Defiro parcialmente o 

pleito de Id. 9704243, procedendo a pesquisa de endereços por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que obtive o endereço completo do requerido 

(extrato em anexo). Desta feita, intimo o requerente para, no prazo de 15 

dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Após, expeça-se mandado de citação à Rua Tarumã, Nº 30, 

Quadra 29, Bairro Jardim Imperial II, nesta cidade. Em caso de silêncio, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005676-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO)

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PEDROSO DIAS DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005676-10.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO MORADA S/A - 

EM LIQUIDACAO REPRESENTANTE: RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR 

RÉU: JAQUELINE PEDROSO DIAS DE ALMEIDA Vistos etc... Ante a 

interposição do Recurso de Apelação de Id. 12466606, em face de a 

sentença que extinguiu este feito (Id. 12042810), encaminhem-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006367-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO)

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA MAURA DOMINGOS DE PLACIDO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006367-24.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO MORADA S/A - 

EM LIQUIDACAO REPRESENTANTE: RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR 

RÉU: ELIZA MAURA DOMINGOS DE PLACIDO Vistos etc... Ante a 

interposição do Recurso de Apelação de Id. 12466501, em face de a 

sentença que extinguiu este feito (Id. 12041674), encaminhem-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034775-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DINIZ HIGINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034775-25.2017.8.11.0041. AUTOR: REINALDO DINIZ HIGINO 

RÉU: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos etc... 

Em primeiro lugar, ante a juntada do documento de Id. 11444782, foi o 

mesmo anotado como segredo de justiça. No mais, considerando os bens 

do autor descritos no referido documento (extrato IR), indefiro o pedido de 

justiça gratuita. No entanto, DEFIRO o pleito do autor quanto ao 

parcelamento das custas no limite máximo permitido, qual seja, 06 vezes, 

nos termos do art. 468, § 6º e 7º da C.N.G.C, senão vejamos: § 6º O juiz, 

atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar 

o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, 

mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Desta feita, INTIMO o autor para, 

no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio 
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de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022660-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE CARLO DAMACENO (EXECUTADO)

A DE CARLO DAMACENO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022660-69.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: A DE CARLO DAMACENO - ME, 

ALEXANDRE DE CARLO DAMACENO Vistos etc... Da análise dos autos, 

verifica-se que o processo encontra-se suspenso em razão de acordo 

homologado em 27/04/2018. Desta feita, devolvo os autos à Secretaria do 

Juízo, aguardando o cumprimento integral da obrigação ou manifestação 

da parte interessada. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011870-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE ROSA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO 1 - Certifico que a contestação apresentada pelo Banco do 

Brasil de ID 13140434 é intempestiva. Certifico, ainda, que o Banco 

Daycoval deixou de se manifestar. 2 – Procedo à intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 dias, impugnar as contestações. Cuiabá-MT, 

18 de maio de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário 

Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033462-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDVAN ANDRADE ALENCAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033462-29.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

ITAULEASING S.A. REQUERIDO: ANTONIO EDVAN ANDRADE ALENCAR 

Vistos etc... Em primeiro lugar, intimo a Instituição Financeira para, em 15 

dias depositar o valor referente às diligências complementares efetuadas, 

conforme certidão de Id. 13180613. Em caso de silêncio, intime-se a 

Oficiala de Justiça para adotar as medidas cabíveis para recebimento de 

seu crédito. Ademais, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerido os benefícios da justiça gratuita. 

Tratam-se os autos de ação de Reintegração de Posse proposta por 

BANCO ITAULEASING S/A em face de ANTONIO EDVAN ANDRADE 

ALENCAR. A liminar foi deferida no Id. 12450185, sendo efetivamente 

cumprida aos 09 de maio de 2018, conforme auto de busca e apreensão 

de Id. 13180944, sem citação do devedor na oportunidade. Aos 16 de maio 

do corrente ano o requerido compareceu aos autos, pleiteando pela 

restituição do bem mediante a purgação da mora, comprovada mediante a 

juntada do comprovante de depósito judicial de Id.13242738. Desta feita, 

ante a tempestividade da purgação da mora, EXPEÇA-SE O MANDADO DE 

RESTITUIÇÃO, o qual poderá ser cumprido pelo oficial de justiça 

plantonista, caso necessário. No entanto, considerando o horário de 

fechamento dos pátios em que os veículos apreendidos ficam 

depositados, intimem-se os causídicos da Instituição Financeira, 

imediatamente via telefone, para que se abstenham de retirar o veículo 

desta Comarca. Aguarde-se o prazo para contestação, e em havendo, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal, bem como, 

indicar seus dados bancários para expedição do alvará. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 401749 Nr: 34056-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE AREENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR RICARDO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação reintegração de posse em fase de 

cumprimento de sentença.

O causídico do requerido trouxe a necessária procuração às fls. 128.

Certificou-se o decurso de prazo às fls. 133.

Pois bem.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTO 

o presente feito, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Ante a juntada da procuração de fls. 128 e os dados bancário de fls.128, 

nos termos do R.Provimento n.68/2018 do CNJ, transitada em julgado, 

conclusos para expedição do necessário Alvará Judicial em nome do 

causídico do Sr. Jocimar, Dr. Bruno Nadaf Gusmão, CPF Nº 

008.487.391-40, CONTA CORRENTE Nº 0018419-5, AGÊNCIA Nº 3331, 

BANCO BRADESCO (Poderes fls. 128).

No que tange ao valor devido ao Estado, proceda o Sr. Gestor conforme 

orientação da C.G.J.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738184 Nr: 34740-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTE NEGRO PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Vê-se dos autos que a executada não foi citada até o 

momento.Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte exequente para, em 30 dias, retirar e 
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comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Procedo a pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das 

últimas declarações de renda e bens da executada(...)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXII). Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, defiro o pleito de fls. 110 e, suspendo a presente execução nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido 

artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA EXECUTADA.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 461955 Nr: 30721-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA KUNZE COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença quanto aos honorários 

advocatícios.

 A contadoria do Juízo aduz que o valor correto do débito perfaz a quantia 

de R$ 4.004,34 (posição em 11 de janeiro de 2018) e que o excesso 

perfaz o montante de R$7.288,94.

O causídico concordou com o laudo às fls. 268/269.

O Banco efetuou equivocadamente ao depósito de R$7.288,94, haja vista 

que tal valor corresponde ao excesso encontrado pela contadoria.

Pois bem.

Em primeiro lugar, ante o depósito de fls. 270, bem como o excesso 

encontrado por meio dos cálculos de fls. 265/266, intimo o Banco para que 

informe seus dados bancários, no prazo de 15 dias, para o posterior 

levantamento do montante pago à maior.

Ademais, ante a concordância do exequente quanto à alegação de 

excesso de execução, não resta a este Juízo senão acolher parcialmente 

a impugnação ofertada às fls. 247/248.

Portanto, em face das considerações precedentemente feitas, reconheço 

excesso do valor apontado no cumprimento de sentença quanto à verba 

honorária no montante de R$7.078,46 (atualizado no que tange ao bloqueio 

on-line – R$7.288,94) e, consequentemente, JULGO e DECLARO EXTINTA 

a presente ação em fase de cumprimento de sentença.

 Comnos termos do R.Provimento 68/2018 do CNJ, transcorrido o prazo 

recursal, conclusos para expedição do Alvará Judicial em favor do 

causídico NELSON FREDERICO KUNZE PINTO, CPF Nº 487.134.301-49, 

AGÊNCIA Nº 3325-1, CONTA CORRENTE Nº 23.731-0, BANCO DO BRASIL 

S/A e a este último como acima anotado.

Sem prejuízo, com a informação dos dados bancários da instituição 

financeira e juntada dos poderes específicos para levantamento, se for o 

caso, retornem-me os autos conclusos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 841712 Nr: 45914-30.2013.811.0041

 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: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CASTILHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 15.020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixo de intimar a parte autora para retirar as cartas 

precatórias expedidas nestes autos, tendo em vista a retirada destas na 

data de hoje (17.05.2018)pela advogada Ana Ligia Leite dos Reis, inscrita 

na OAB/MT 18.532. Ato contínuo, intimo a parte autora para comprovar a 

distribuição das referidas cartas, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1123519 Nr: 20254-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 763281 Nr: 15849-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANE APARECIDA LARA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341, RAFAEL S. DURAND - OAB:12.208-A, SANDRO PISSINI 

ESPÍNDOLA - OAB:OAB/MT13842-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista os dados bancários apresentados às fls. 542 procedo à 

expedição de Alvará Judicial em nome do BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 

Nº 00.000.000/5084-97, CONTA TITULAR Nº 99.738.500-6, AGÊNCIA Nº 
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3793-1 (BANCO 001).

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 761742 Nr: 14231-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELICA CAMPOS DE OLIVERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Depreende-se dos autos que foram esgotadas as diligências realizadas 

tanto pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado visando à 

localização de bens passíveis de serem penhorados em nome da 

executada, as quais restaram inexitosas, assim, dispõe o artigo 921 

CPC/2015:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Posto isso, SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, inciso III 

do CPC (nos termos do § 1º do referido artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1130899 Nr: 23369-58.2016.811.0041

 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): AUGUSTINHO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 07 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 4.551,92 que 

será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições do executado (art. 854, § 3º do CPC/2015).Ademais, 

apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados, 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 da parte 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens do executado(...)Com efeito, intimo o exequente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ(...)Após, expeça-se mandado de citaçãoe demais atos ao 

endereço: Rua G, Quadra 06, Bloco 02, Apto 304, Bairro Residencial 

Paiaguás, nesta cidade.Por economia processual, na mesma oportunidade, 

nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, proceda-se à intimação do 

executado para que se manifeste acerca do bloqueio realizado em suas 

contas bancárias (R$ 4.551,92), no prazo de 05 dias, conforme preconiza 

o § 3º do mesmo artigo.Sem prejuízo, deverá ainda o exequente se 

manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que 

entender de direito, tudo sob pena de extinção do feito e desbloqueio do 

valor arrestado via BacenJud.Consigno que deixo para analisar o pleito de 

fls. 47/48 posteriormente(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71056 Nr: 3335-29.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PATROCINIO DE BRITO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA, PIERO 

VINCENZO PARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PATROCÍNIO BRITO 

JÚNIOR - OAB:4636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR SCHRADER - 

OAB:2923/MT

 Vistos, etc.

Foram realizadas diversas pesquisas com o fito de localizar bens de 

propriedade dos executados passíveis de serem penhorados, ocasião em 

que se localizou alguns bens imóveis com diversas penhoras anotadas 

(fls.172/181).

 O causídico exequente pugnou pela penhora dos bens imóveis descritos 

às fls. 176/177.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Não obstante a manifestação do causídico às fls. 183/185, onde declara 

que seu crédito perante o executado perfaz o montante de R$12.163,74, 

nota-se da referida matrícula nº 37.194 (fls. 176 e 177) que o apesar do 

imóvel estar avaliado, segundo o credor, em R$200.000,00, pesa sobre 

eles (Lotes 13 e 14) a restrição na vultosa quantia de R$6.386.543,07 em 

favor de Bayer Cropscience Ltda.

Posto isso, ao ver deste Juízo Especializado a realização da penhora 

sobre o referido bem é evidentemente inócua, razão pela qual INDEFIRO o 

pleito de fls. 183/184.

Ato contínuo, nada obsta ao exequente que promova à averbação 

premonitória nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil.

Em caso de silêncio, ante o término da prestação jurisdicional e, 

tratando-se de direito disponível, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 824277 Nr: 30341-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM OESTE CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA ME, ADELY MARA FERNANDES DA SILVA, LAURO BENEDITO 

JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que os dois primeiros réus foram citados 

pessoalmente (fls. 94) e o último via edital (fls. 102/ss).

Ante a nomeação do Defensor Público como curador especial, este se 

manfiestou às fls. 110, afirmando a ausência de documentos necessários 

ao cálculo contábil, com fito de verificar os juros empregados e demais 

encargos, na forma do § 3º do art. 702 do CPC.

Deste modo, ao se ter em vista os novos documentos encartados pela 

autora às fls. 113/116, reabro ao curador especial nomeado o prazo para 

a apresentação de Embargos.

Dê-se vistas à Defensoria Pública, para os devidos fins.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1162752 Nr: 37077-78.2016.811.0041

 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): PROTERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 

ME, ALEXANDRE DE MAGALHÃES ASSIS, AUGUSTO DE MAGALHAES 

ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO BEZERRA 

PEGORARO - OAB:23871/O

 Vistos etc.

Do cotejo dos autos, observo que, apesar de terem sido os réus citados 

por edital, constituíram advogado e em nome do primeiro requerido 

embargaram a monitória.

Considerando que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição e que, 

para tanto, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide.

Assim, na forma do § 3º do art. 3º do CPC, “A conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”, incumbindo ao 

juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, nos termos dos 

artigos 139, inciso V, designo o dia 28/06/2018, às 18h00, para a 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).

Intimo as partes via publicação no DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 27550 Nr: 6166-11.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJ Comunicação Visual Ltda, JÚLIO CÉSAR 

PICCININI, DIRCE SILVA FERREIRA PICCININI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LOUISE RAINER PEREIRA - OAB:16691/A, 

Zacarias Ferreira Dias - OAB:3576-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOSÉ CARLOS DE MELLO FILHO - 

OAB:6341

 (...) Em primeiro lugar, NÃO CONHEÇO do requerimento de citação ficta, 

haja vista que os requeridos foram citados às fls. 36. Ademais, ante o 

transcurso do tempo é evidente que o requerimento de fls. 154 sobejou 

prejudicado. Outrossim, 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). Considerando-se que a pesquisa realizada 

no ano de 2011 foi extraviada (fls. 112), procedo à realização de nova 

pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de 

renda e bens do(s) executado(s), vejamos os precedentes 

jurisprudenciais sobre o assunto: (...) Consigno que as declarações foram 

regularmente arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo 

Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XXXII). 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 arquivamento. Após, decorrido o prazo sem manifestação, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, arquivem-se os 

autos com as formalidades de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 364932 Nr: 2936-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada do Malote Digital nº 81120183329807, quanto aos 

embargos de declaração nº 1009549-44.2017.811.0000, constante da 

capa dos autos.

Tratam-se os autos de ação de Busca e Apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

Ante a decisão de fls. 528/533 a Defensoria Pública trouxe o cálculo 

atualizado às fls. 535/537.

Posto isso, intimo o Banco para efetuar o pagamento do valor 

remanescente devidamente atualizado (fls. 537), no prazo de 15 dias, 

devidamente atualizado na data do pagamento.

Empós, decorrido o prazo sem manifestação, dê-se vista dos autos à 

Defensoria Pública para que requeira o que de direito, em igual prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792771 Nr: 46860-36.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA 

COSTA, AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619, BRENO DE PAULA MILHOMEM - OAB:399-B/RO, 

JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do seu pedido de desarquivamento, sob pena de retorno dos autos 

a central de arquivo .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 753927 Nr: 5884-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DINIZ SANTOS FILHO 

- OAB:14083, Marcio Gley da Silva - OAB:13803/MT, PAULO DE BRITO 

CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional proposta por Marcelo Leite da Silva 

e outra em face de Aymoré Crédito, em fase de liquidação/cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 187 de 616



sentença.

O cálculo foi homologado às fls. 246, tendo as partes concordado com o 

valor encontrado às fls. 230/240.

Após intimada, a instituição financeira efetuou ao pagamento e requereu a 

extinção do feito nos termos do artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Os valores foram vinculados (extratos em anexo).

Pois bem.

Ante a concordância das partes quanto ao valor devido, bem como quanto 

ao depósito atualizado efetuado pelo Banco às fls. 249 é evidente a 

ocorrência da quitação integral da condenação.

Posto isso, JULGO e DECLARO extinta esta Ação em fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, nos termos do R.Provimento 68/2018-CNJ, 

conclusos para expedição do necessário Alvará Judicial em favor do 

requerente MARCELO, em nome de seu patrono MÁRCIO GLEY DA SILVA, 

CPF Nº 419.857.611-49, AGÊNCIA Nº 2128-8, CONTA CORRENTE Nº 

7.003-3, BANCO DO BRASIL S/A (poderes – fls. 34).

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 737821 Nr: 34342-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCINEI ANTONIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto à certidão de fls. 240, bem como, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 34424 Nr: 204-27.1989.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1.585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMO BRANDÃO - OAB:32.186 

OAB/RS, MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B/MT, VANDER JOSE 

PASETTI - OAB:11734/MT

 Intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto às fls. 582/592.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1185410 Nr: 45670-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 400735 Nr: 33472-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BARASUOL RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACEDO MENEZES DA 

SILVA - OAB:11761/MT, DEJAIR ROBERTO LIU JÚNIOR - 

OAB:10.777/MT, KARLA ARRUDA GREFE - OAB:11629/MT, WENDELL 

DUTRA VITAL - OAB:22269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR

 Vistos, etc.

Conforme dispõe no presente caderno processual, pende a liquidação da 

sentença no que diz respeito as taxas e tarifas e custas processuais 

devidas pelo Banco (40%), reconhecidos em grau recursal.

Assim, intimo as partes quanto ao item acima, para manifestar em 15 dias.

Restando inerte, nos termo do R.Provimento n.68/2018 do CNJ, 

devidamente certificado, considerando a apresentação dos dados do 

Banco às fls. 222, conclusos para expedição do necessário Alvará em 

nome do BANCO BRADESCO S/A – 237, CNPJ Nº 60.746.948/0001-12, 

AGÊNCIA Nº 4040, CONTA-CORRENTE Nº 1-9.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 30520 Nr: 4079-92.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN - IND. E COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA., 

SAMUEL LEMES DA SILVA, ODILZA DOS SANTOS LEMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MDEIROS - 

OAB:6240/MT, JULIERME ROMERO - OAB:MT 2.883-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco do Brasil 

S/A em face de RN – Ind. E Com e outros.

Ante a juntada da certidão de fls. 380, cumpra-se a decisão de fls. 371, 

qual seja, “(...) intime-se o Banco e a empresa via DJE e Odilza e Samuel 

via mandado, para manifestarem em 10 dias, bem como, a Instituição 

Financeira para depositar as diligências em 05 dias.”, sob pena de 

extinção.

Consigno que as diligências deverão ser recolhidas, nos termos do 

Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

cuja guia para pagamento deverá ser emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Com o decurso do prazo e ausência de manifestação dos executados, 

retornem-me os autos para extinção, haja vista a desnecessidade de 
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expedição de nova intimação (fls. 368 - recusado).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 732817 Nr: 29025-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALA GRIGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos, etc.

Tratam-se de Ação revisional em fase de liquidação/cumprimento de 

sentença.

O Banco apresentou a planilha às fls. 196/200, bem como efetuou ao 

pagamento no montante de R$1.408,35 às fls. 202. Pugnou, ao final, pela 

extinção do feito nos termos do art. 924, inciso II do CPC/2015.

Em seguida, o requerente concordou com o valor depositado, conforme se 

vê às fls. 218 (atualizado – extrato em anexo).

Posto isso, ante a concordância da requerente, HOMOLOGO o laudo de 

fls. 196/202 e, via de consequência, JULGO e DECLARO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Outrossim, nos termos do R.Provimento n.68/2018 do CNJ, após o trânsito 

em julgado, conclusos para expedição do Alvará Judicial em nome de 

CARLOS FREDERICK S. I. DE ALMEIDA, CPF Nº 603.893.541-04, AGÊNCIA 

Nº 2363-9, CONTA CORRENTE Nº 115188-6, BANCO DO BRASIL S/A 

(Poderes – fls. 44).

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 387358 Nr: 23187-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICARD BANCO MULTIPLO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TOMAZETI CARRARA 

DE FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:22.225-OAB/MG

 (...) O Expert foi intimado para se manifestar acerca das alegações de fls. 

306/309 e 311/361, ocasião em que manteve a conclusão do laudo 

pericial, aduzindo, em síntese, que “utilizando-se de matemática simples é 

notório que ocorreu pagamento a maior nas faturas de cartão de crédito, 

dessa forma, mantenho a conclusão do parecer que o requerido possui o 

saldo a pagar de R$4.393,92 na data de 15 de outubro de 2015 que 

corrigido é um montante de R$6.179,31 (posição em 13/12/2017)”. (...) Pelo 

simples compulsar dos autos, nota-se que é evidente a inexistência de 

saldo credor em favor do Banco requerido, encontrando-se, apenas o 

saldo favorável em favor do requerente Gustavo no montante de 

R$6.179,31 (posição em 13/12/2017) razão pela qual a arguição do Banco 

deve ser RECHAÇADA por tratar-se de medida meramente protelatória. 

Ademais, o Perito asseverou que “seria impossível o autor estar em débito 

com o Banco pois além dos detalhamentos técnicos estarem cristalinos 

nos apontamentos do laudo pericial, utilizando-se de matemática simples é 

notório que ocorreu pagamento a maior nas faturas de cartão de crédito, 

dessa forma, mantenho a conclusão do parecer que o requerido possui o 

saldo a pagar de R$4.393,92 na data de 15 de outubro de 2015 que 

corrigido é um montante de R$6.179,31.” Posto isso, por ser medida de 

direito, HOMOLOGO o laudo de fls. 288/309 e 363, concedo, a partir da 

publicação desta, o prazo de 15 dias para que o Banco executado efetue 

ao pagamento do montante descrito às fls. 363, devidamente atualizado na 

data do pagamento, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 

1º, do CPC/2015. Outrossim, procedo à expedição do Alvará Judicial em 

favor do Expert THYAGO JORGE MACHADO, CPF Nº 709.605.931-87, 

AGÊNCIA Nº 4696-5, CONTA CORRENTE Nº 27517-4, BANCO DO BRASIL 

S/A. Sem prejuízo, quanto aos honorários da causídica Vanessa, estes 

serão expedidos conjuntamente ao da condenação (dados bancários – 

fls. 387, poderes – fls. 27). Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1021981 Nr: 32899-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AURELIANO DA SILVA, EUDES 

NASCIMENTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) doutor(a) advogado(a) 

Adrielly Crizolle da Silva, OAB/MT 20.93, para, no prazo de 03 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 1021981, numeração única 

32899-23.2015.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 731720 Nr: 27859-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOP.DE ECON. E CRÉDITO MUTUO DOS 

MÉDICOS E PROFISS.DA SAUDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALMIR PINTO MENDES, OSVALDO CESAR 

PINTO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA 

- OAB:1.4613/MT

 (...)Às fls. 78/80 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com 

o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados.(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso(...)De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da 

realização de pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis 

de serem arrestados/penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)Com efeito, intimo a exequente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ(...)Após, expeça-se mandado de citação e demais atos com relação 

ao executado Osvaldo no endereço da exordial (confirmado pela DRF), 

salientando que a citação poderá ser feita por HORA CERTA, em 

observação ao que dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.Por economia 

processual, na mesma oportunidade, nos termos do artigo 854, § 2º do 

CPC, PROCEDA-SE À INTIMAÇÃO DO EXECUTADO OSVALDO para que se 

manifeste acerca do bloqueio realizado em suas contas bancárias (R$ 

26.058,13), no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo 

artigo.Sem prejuízo, deverá ainda a exequente se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados/penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender 

de direito, tudo sob pena de extinção do feito e desbloqueio do valor 

arrestado via BacenJud.Por derradeiro, não conheço do pleito de fls. 100 

considerando que a vista dos autos independe de autorização judicial.Em 

caso de silêncio, intime-se a exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Saliento 

que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de atender as 

determinações acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 731720 Nr: 27859-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOP.DE ECON. E CRÉDITO MUTUO DOS 

MÉDICOS E PROFISS.DA SAUDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALMIR PINTO MENDES, OSVALDO CESAR 
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PINTO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA 

- OAB:1.4613/MT

 Vistos etc...

Ante o teor da certidão de fls. 103, cuja diligente funcionária verificou o 

equivoco quanto ao bacenjud de Oslvaldo, com imediato desbloqueio e 

pesquisa na DRF, proceda-se o arquivamento desta última em pasta 

separada neste gabinete.

Ademais, posto o acima contido, desnecessária a intimação do executado 

Osvaldo quanto ao montante bloqueado de suas contas bancárias.

No mais, cumpra-se a interlocutória anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 970089 Nr: 9373-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI 

PALHANO, ANA PAULA MARANGONI PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, em face do 

nítido interesse procrastinatório e de rediscussão da matéria.No mais, 

intimo para cumprir corretamente o despacho de fls.149/150, sob pena de 

extinção, observando que mantendo o mesmo comportamento, será 

aplicada a multa do artigo 77, IV do CPC.Mantendo-se em silêncio, 

intime-se via correio para cumprir em 05 dias, com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 463868 Nr: 31994-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULLYANELY REINALDO - ME, JULLYANELY 

REINALDO, OKSANA REINALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 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: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JULLYANELY 

REINALDO – ME, JULLYANELY REINALDO e OKSANA REINALDO DE 

SOUZA em face de BANCO BRADESCO S/A, condenando os 

embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 7.000,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812312 Nr: 18801-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA ELIZA DE LIMA MENEGHELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S.A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:27.282/GO, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT

 Vistos etc.

Intimo para em 15 dias a advogada Regiane Cardoso Cantarani que assina 

o substabelecimento de fls.71, para demonstrar poderes para o ato em 

comento, bem como, Washington Farias Siqueira e Andres Luiz Pedroso 

Marques que assinaram a petição de fls.93.

No mais, segue sentença em 07 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812312 Nr: 18801-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA ELIZA DE LIMA MENEGHELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S.A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:27.282/GO, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta ação ajuizada por AMANDA ELIZA DE LIMA MENEGHELLI em 

face de BANCO DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, o 

que faço com amparo legal no art. 485, V, do NCPC (art. 267, V, do 

CPC/73), em virtude da ocorrência da coisa julgada.Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 891172 Nr: 23999-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES DA COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em 

face de EDILSON SOUZA RIBEIRO, declarando rescindido o contrato 

firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 155775 Nr: 9095-12.2004.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de IONE DA SILVA ROCHA, para condenar a ré à entrega do 

automóvel em 24 horas ou seu equivalente em dinheiro, considerando o 

valor de mercado atual do bem descrito na inicial ou, se superior ao saldo 

devedor, o débito remanescente disposto em contrato. Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 
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cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1018716 Nr: 31247-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S H HOTEL E POUSADA LTDA, EXPEDITO 

FRANCO JUNIOR, ORLANDO DOS SANTOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de SH HOTEL E POUSADA LTDA, EXPEDITO FRANCO JUNIOR e 

ORLANDO DOS SANTOS LARA, condenando os réus ao pagamento de 

R$ 156.926,61, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da 

ação.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 902778 Nr: 31890-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CORREA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:7.629/SC

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOÃO CORREA LEITE em 

face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo 

suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 939967 Nr: 54559-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BV FINANCEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CORREA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimo o autor para em 15 dias solver as diligências de fls.25 - R$192,90 de 

08/07/2016, devidamente atualizada. Em caso de inércia intime-se o 

Meirinho para as medidas visando o recebimento de seu crédito.

Segue sentença em 02 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 939967 Nr: 54559-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BV FINANCEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CORREA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69 

ajuizada por BANCO BV FINANCEIRA S/A em face de JOÃO CORREA 

LEITE, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e 

baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 909539 Nr: 36485-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Intimação AS PARTES PARA , NO PRAZO COMUM DE 15(QUINZE)DIAS, 

MANIFESTAREM-SE ACERCA DOS CÁLCULOS DE FLS. 490/503.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023506-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT0015383A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BRB BANCO DE BRASILIA SA (RÉU)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

DURVAL GARCIA FILHO OAB - DF16966 (ADVOGADO)

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023506-23.2016.8.11.0041. AUTOR: BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO 

GUIMARAES RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN 

S.A., BRB BANCO DE BRASILIA SA, CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos etc... Da análise dos autos, verifica-se que a autora e o 

Banco Itaú transigiram extrajudicialmente, conforme termo de Id. 12910265, 

pleiteando sua homologação e consequente extinção do feito quanto à 

Instituição Financeira. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - 

as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação Declaratória de 

Readaptação Contratual com Pedido de Tutela Antecipada apenas quanto 

ao BANCO ITAU BMG S/A, o que faço com amparo legal no artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, aguarde-se 

a realização da audiência designada para o dia 04/07/2018, salientando 
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que o Banco Itaú está dispensado da solenidade, ante a homologação do 

acordo nesta oportunidade. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003583-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DE CASSIA FONSECA WONSOSCKY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003583-40.2018.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ZENAIDE DE CASSIA FONSECA WONSOSCKY Parte Ré: RÉU: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Nos termos do item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à autora os 

benefícios da justiça gratuita, ressalvando-se que estes poderão ser 

revogados a qualquer tempo, se comprovados a inexistência ou 

desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão, conforme 

disposto no artigo 7º, da Lei n. 1.060/50. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por ZENAIDE DE CÁSSIA FONSECA WONSOSCKY em face de 

BANCO BONSUCESSO objetivando a requerente, em tutela de urgência: - 

a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes; - a inversão do 

ônus da prova; Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da 

tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são 

requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito se encontra devidamente aclarada nos autos. Isso 

porque a autora demonstrou a existência de acordo firmado entre as 

partes, já homologado nos autos código 1098115 que tramita neste juízo, 

como se infere da cópia Id. 11797242 – Pág. 21/22, sem observância, pelo 

réu, dos seus termos. Da mesma sorte, no documento Id. 11797242 – Pág. 

20, consta a informação do contrato n. 5950697.2, como apontado como 

‘LIQUIDADO”, de modo que se revela inequívoco o seu direito à retirada 

das anotações restritivas, no que tange ao objeto desta ação, como 

demonstrado no Id. 11797280 – Pág. 1. Assim, DEFIRO os pedidos 

formulados em tutela de urgência e determino a imediata expedição de 

ofício ao SERASA, para suspensão das anotações relativas ao contrato n. 

5950697.2, como apontado no Id. 11797242 – Pág. 20. Considerando a 

relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já 

determino a inversão do ônus da prova com relação aos documentos em 

que o consumidor possui hipossuficiência em sua produção. No mais, 

destaco que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, aliado ao fato que de forma expressa o autor 

afirmou na exordial ter interesse no comparecimento em audiência, 

designo o dia 11/07/2018, às 17h00, para realização de audiência de 

tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em juízo ou se 

fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a 

parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer à 

audiência designada, fazendo-se na carta constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo a autora 

da designação supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001076-09.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001076-09.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

RÉU: BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Vistos etc... Tratam-se os 

autos de ação de Cobrança ajuizada por Banco Bradesco Cartões S/A em 

face de Bimetal Indústria Metalurgica Ltda. No despacho de Id. 12084283 

por ser público e notório que a empresa requerida se encontra em 

recuperação judicial, o requerente foi intimado para informar se seu 

crédito se encontrava habilitado no processo que tramita perante o juízo 

recuperacional. Na petição de Id. 12497043 o autor informa que seu 

crédito não se encontra habilitado na ação que tramita perante o juízo 

recuperacional, pleiteando pelo prosseguimento da ação. Pois bem. Não 

obstante o pedido do autor é evidente que a finalidade da recuperação 

judicial é que a Empresa promova a sua reorganização e obtenha o fôlego 

necessário para se reerguer, todavia, ao ver deste Magistrado, se a 

presente ação (executiva/cobrança/busca e apreensão) continuasse 

neste Juízo Especializado, o devedor poderia ver frustrado os objetivos da 

recuperação judicial (em trâmite no Juízo Universal), em prejuízo, em última 

análise, da comunhão dos credores. Ademais, considerando-se que o 

colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento 

jurisprudencial no sentido de que compete ao Juízo universal da 

recuperação judicial/falimentar decidir sobre atos executivos ou 

constritivos dos bens de sociedade em recuperação e/ou falência e, com 

o fito de evitar eventuais tumultos e confusão processual a declinação da 

competência é a medida que se impõe. Vejamos a mais abalizada 

jurisprudência pátria sobre o assunto: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR. 

PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVEDORA. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEDE EM QUE OBSTADA, EXPRESSAMENTE, A 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS EM MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. BENS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA 

EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO DA REINTEGRAÇÃO, SOB 

PENA DE SE INVIABILIZAR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS 

EXECUTIVAS E CONSTRITIVAS. ANÁLISE. COMPETÊNCIA. JUÍZO 

UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Lei nº. 

9.514/97, diploma que, dentre outras providências, instituiu a alienação 

fiduciária de coisa imóvel, garante ao credor fiduciário o direito de ser 

imitido na posse do bem, inclusive liminarmente, assegurando-se o prazo 

de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel. 2. Entretanto, 

encontrando-se a devedora fiduciária em recuperação judicial, e havendo 

expressa decisão proferida no Juízo em que se processa a recuperação, 

impedindo a consolidação dos bens imóveis gravados com alienação 
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fiduciária, nas mãos da instituição financeira credora, impõe-se a 

cassação da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse 

alusiva aos bens, sob pena de tumulto e confusão processual. 3. 

Malgrado a norma do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei nº. 11.101/05 

excepcione da recuperação judicial os credores titulares da posição de 

proprietário fiduciário de bens imóveis, revela-se descabida a concessão 

de medida liminar de reintegração de posse que inviabiliza o exercício das 

atividades da empresa e frustra, por completo, a recuperação judicial que 

lhe foi concedida, notadamente se deferida dentro do prazo de suspensão 

a que alude a norma do §4º do artigo 6º do referido diploma. 4. O colendo 

Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento jurisprudencial no 

sentido de que compete ao Juízo universal da recuperação judicial decidir 

sobre atos executivos ou constritivos dos bens de sociedade em 

recuperação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0637.17.002027-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

27/02/2018, publicação da súmula em 09/03/2018) TJMT. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE BENS EM GARANTIA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA - JUÍZO 

ACERCA DA ESSECIABILIDADE OU NÃO DO BEM, ATRAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONFLITO 

PROCEDENTE. A competência do juízo da Recuperação Judicial se dá pela 

atração de todas as causas conexas capazes de atingir o patrimônio da 

recuperanda, ainda que versem sobre créditos extraconcursais, pois o 

exame da essencialidade ou não do bem ao funcionamento da empresa 

deve ser feito pelo juízo que reúne todas as informações sobe a real 

situação dos bens da empresa. Esta foi a orientação jurídica traçada pelo 

STJ no julgamento do Edcl nos Edcl no CC 128.618/MT. Relator Ministro 

Luis Felipe Salomão. (RAI.n.1006435-97.2017.8.11.0000 - Relatora NILZA 

MARIA POSSAS DE CARVALHO). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA 

ANTERIORMENTE - ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA 

EMPRESA - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL EM QUE SE PROCESSA A 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O 

PROCESSAMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DESCABIMENTO - 

HONORÁRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MAJORAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. Verificado do caderno processual que a matéria trazida 

no recurso não foi apreciada anteriormente, deve ser rejeitada a preliminar 

de intempestividade. Conforme entendimento do STJ, é do juízo em que se 

processa a recuperação judicial, a competência para exercer o controle 

sobre atos executórios determinados contra o patrimônio da recuperanda, 

evitando-se que tais atos possam prejudicar o cumprimento do plano de 

recuperação (REsp 149.641/PR). Conquanto se verifique que o crédito 

exequendo seja posterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, 

não há que se falar na necessidade de habilitação de crédito, devendo a 

execução prosseguir no juízo de origem. Entretanto, o juízo universal deve 

exercer o controle sobre os atos constritivos de patrimônio, aquilatando a 

essencialidade do bem à atividade empresarial. Não é devida a majoração 

dos honorários de sucumbência no caso de agravo de instrumento, 

quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de 1º 

grau que os tenha fixado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0699.12.002390-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2018, publicação da 

súmula em 15/03/2018) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE Deferido o processamento do pedido de recuperação 

judicial, ficam suspensas, ressalvadas as hipóteses legais, as ações e 

execuções ajuizadas em desfavor do devedor, permanecendo os 

respectivos autos em processamento perante o Juízo para o qual foram 

originariamente distribuídos. Inteligência do art. 6º c/c art. 52, inciso III, 

ambos da Lei nº 11.101/05. v.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL - A jurisprudência 

do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação do prazo de 

180 (cento e oitenta dias), previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 

"consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas 

pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela 

apresentado" (AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). - É necessário 

cautela na determinação de constrições. Não devem ser realizados atos 

que excluam parte do patrimônio do devedor, de forma individual, em cada 

uma das execuções promovidas em seu desfavor, sendo competente 

para tanto o juízo falimentar, sob pena de prejudicar a Recuperação 

Judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.746341-2/049, 

Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 20/04/0018, publicação da súmula em 23/04/2018) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MASSA FALIDA - 

JUÍZO UNIVERSAL - FALENCIA - ARTIGO 76 DA LEI Nº 11.101/05 - 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA ADEQUADA - COMPETENCIA 

ABSOLUTA - PRECLUSÃO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. - A 

competência do juízo da falência é absoluta e universal, devendo 

conhecer de todas as ações que envolvam o patrimônio da massa falida, 

ressalvadas as exceções previstas na própria Lei de Falências, nos 

termos do artigo 76 deste diploma legal. - As regras previstas na Lei nº 

11.101/05 são de ordem pública, na medida em que visam a preservar o 

interesse coletivo, não se sujeitando, pois, à preclusão. - Recurso não 

provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 

1.0686.13.011396-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 

06/04/2018) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos, com as nossas 

homenagens, ao nobre Juízo da 1ª Vara Cível - Especializada de Falências 

e Recuperação Judicial, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028849-63.2017.8.11.0041. AUTOR: NEUZA ALVES CORREA RÉU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos 

etc... Em primeiro lugar, em consulta ao sistema PJE verifica-se que em 

18/10/2017 houve a interposição de Ação de Busca e Apreensão pela 

parte ré, a qual se encontra em trâmite perante a 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário e discute o mesmo contrato que ampara esta ação. Desta 

feita, tendo em vista o teor do artigo 59 do Código de Processo Civil: “o 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, bem 

como observando que a presente ação foi distribuída em 16/09/2017, 

considero este Juízo Prevento e, de conseguinte DECRETO A CONEXÃO 

entre a presente Ação Revisional e a Ação de Busca e Apreensão nº 

1032347-70.2017.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário. Desta feita, oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, solicitando a remessa do referido processo a este 

Juízo Especializado. Após, proceda-se a vinculação para que sejam 

apreciados e julgados em conjunto. No mais, constata-se que objetiva a 

autora em tutela de urgência pela determinação para que o Banco se 

abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou, caso 

já tenha feito, que seja compelido a proceder a imediata exclusão, bem 

como, pela suspensão do contrato sub judice e, a consequente 

manutenção do veículo objeto do contrato em sua posse. Insta consignar 

que, não obstante o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no 

contrato objeto de revisão, não há justificativas plausíveis ao acolhimento 

da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui 

o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, caso se encontre 

caracterizada a sua mora em decorrência do inadimplemento do acordado, 

pelo simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, não cabe ao 

juízo impedir o direito da instituição financeira em anotar seu nome em 

cadastros restritivos de crédito, bem como de requerer a apreensão do 

veículo. Isso porque, consoante julgamento em incidente de Recurso 

Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 
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requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. Feitas essas 

considerações, tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo 

que INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. No mais, 

constata-se nas razões fáticas da inicial, que pretende a parte autora, por 

meio desta ação, a revisão de cláusulas contratuais e, dentre seus 

requerimentos, discute a legalidade de taxas e tarifas administrativas. 

Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 1.578.526-SP, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o 

recurso submetido como paradigma à análise de Repercussão Geral, na 

forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação do entendimento da Corte 

quanto a “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem”. Ainda, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, 

dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. 

art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 

autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa 

julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a 

critério do juízo.” Deste modo, por verificar que este feito visa revisar a 

matéria em discussão no aludido Recurso Especial, em estrito cumprimento 

à ordem superior, determino a SUSPENSÃO deste processo, até o 

julgamento do REsp n. 1.578.526-SP. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011287-07.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LANDER MAIA 

BATISTA Vistos... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC/2015, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o 

autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito constante no ID 13020910, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro o 

pedido de baixa de restrição do bem via RENAJUD, bem como a expedição 

de ofício ao SERASA, tendo em vista que inexistem determinações 

judiciais nesse sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de maio de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012991-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FELIPE DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012991-89.2017.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: FRANCISCO 

FELIPE DO CARMO 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. Com relação ao pleito de 

expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para que proceda ao 

desbloqueio no registro do veículo, indefiro, haja vista a ausência de 

determinação do Juízo nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

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: 1019745-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVAIR MOREIRA SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019745-47.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: JOVAIR MOREIRA SAMPAIO 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.12383982), 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018610-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594/O (ADVOGADO)

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018610-97.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: VITOR CARLOS 

DE SOUZA VIEIRA EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE Trata-se de 

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por VITOR CARLOS DE 

SOUZA VIEIRA em face de SICREDI CENTRO NORTE, todos qualificados 

nos autos em referência, por dependência aos autos da Execução n. 

1014966-49.2017.811.0041 em apenso, arguindo o embargante que 

firmaram as partes a Cédula de Crédito Rural Hipotecária n. B4063083-4 e 

também a Cédula de Crédito Bancário n. B6223044-0 e, por constatar a 

abusividade praticada pela instituição financeira, pretende a revisão 

contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando: - 
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a declaração “ex officio” da nulidade de todas as cláusulas abusivas; - a 

limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano; - o afastamento da 

prática de capitalização diária de juros, devendo ser alterada para mensal; 

- abusividade dos juros de mora de 6,99% ao ano, acrescido da 

remuneração acumulada da CDI, e 60,10%a.a. cabendo a sua alteração 

para o patamar de 1% ao ano e 12% a.a.; - a caracterização da mora da 

parte credora, afastando a cobrança dos encargos moratórios; - a 

concessão de efeito suspensivo; - a realização de audiência de 

conciliação; - o pagamento parcelado das custas de distribuição; - a 

condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.364.475,73 

(Id. 9407595) e acostou documentos. Na decisão Id. 9156643 foi 

determinada a emenda da inicial para a indicação do valor da causa e 

deferido o parcelamento das custas e na decisão Id. 10032611 designada 

audiência de tentativa de conciliação, postergando o prazo para 

impugnação para início do cômputo naquela data. Desta decisão foi 

interposto recurso de Embargos de Declaração, contudo em audiência foi 

indeferido o efeito suspensivo, não sendo realizada a composição entre 

as partes (Id. 10296984). Em impugnação Id. 10606314, a embargada 

aventou em preliminar o descumprimento ao art. 917, §§ 3º e 4º do CPC e 

a falta de interesse de agir quanto aos pedidos de alteração da 

capitalização de juros e do patamar de juros moratórios, já que calculados 

de modo diverso. No mérito, aduz que: - está superada a tese de limitação 

constitucional ou legal dos juros remuneratórios, possuindo estes livre 

estipulação; - a capitalização mensal de juros foi expressamente 

contratada; - não há configuração da “mora debendi”; - são regulares os 

encargos moratórios entabulados; - a impossibilidade de se conceder 

efeito suspensivo; Ao final, pleiteia pelo acolhimento das preliminares ou, 

no mérito, a improcedência da ação, condenando a parte adversa aos 

ônus decorrentes da sucumbência. O embargante foi intimado a se 

manifestar, e apenas reiterou os termos da inicial (Id. 10830732). É o 

relatório. Decido. Prefacialmente, faço constar que, apesar de esta ação 

ter sido distribuída por dependência aos autos da Execução n. 

1014966-49.2017.811.0041, estas tramitam separado, encontrando-se o 

feito expropriatório atualmente na Secretaria do juízo, aguardando-se o 

cumprimento da última decisão. Desta sorte, proceda-se a correta 

vinculação. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, com amparo legal no art. 920, II, primeira 

parte, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Pretende o 

embargante, por meio desta ação, a revisão da Cédula de Crédito Rural 

Hipotecária n. B4063083-4 e da Cédula de Crédito Bancária n.B6223044-0 

que instruíram a Execução n. 1014966-49.2017.811.0041. Com relação à 

preliminar aventada pela instituição financeira ora embargada, verifico que 

o embargante não observou, quando do ajuizamento da ação, o art. 917 

do CPC, com a seguinte redação: “Art. 917. Nos embargos à execução, o 

executado poderá alegar: ... III - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; ... § 3o Quando alegar que o exequente, em 

excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante 

declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 4o Não 

apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os 

embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de 

mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;” Acerca 

do tema, Fredie Didier Jr., in “Alegação pelo executado do excesso de 

execução. Ônus de declarar o quanto reputa devido. E, sobre a aplicação 

do § 2º do art. 475-L do CPC”, leciona que: “Trata-se de norma 

interessante, que impõe ao executado, sob pena de a sua defesa sequer 

ser examinada: o ônus de opor a exceptio declinatoria quanti. Não 

exercida a exceção, há preclusão quanto ao valor da dívida, ressalvado o 

erro de cálculo ou o valor absurdo. ‘Isso decorre da garantia constitucional 

do tratamento paritário das partes no processo civil (CF, art. 5º, caput): se 

o exeqüente deve, em seu requerimento, apresentar a memória 

discriminada e atualizada do débito, o executado, da mesma forma, deve, 

em suas alegações, apresentar o cálculo que reputa como correto’ 

(LUCON, Paulo. ‘Nova execução de títulos judiciais e a sua impugnação’. 

Aspectos polêmicos da nova execução. Teresa Wambier (coord.). São 

Paulo: RT, 2006, p. 447-448)”. Em que pese o requerimento de revisão 

contratual, que acarreta em excesso de execução, deixou de explicitar o 

valor que entende devido, pois mesmo intimado para impugnar a 

manifestação da instituição financeira, quanto a esta preliminar, como se 

infere da decisão Id. 10710701, limitou-se o embargante a aduzir que 

“reitera-se com o devido acatamento e respeito os pedidos efetuados na 

exordial de embargos” (Id. 10830732) De conseguinte, não há como se 

conhecer desse fundamento, não se falando, pois, em revisão das 

cláusulas contratuais, ante a falta de cumprimento do requisito legal. 

Nesse sentido: “EMBARGOS DO DEVEDOR FUNDADO EM EXCESSO DE 

EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO 

DE PRECEITO LEGAL - ART. 739-A, § 5º, DO CPC - REJEIÇÃO LIMINAR 

DOS EMBARGOS. - Em se tratando de embargos do devedor com 

fundamento em excesso de execução, cabe ao embargante apresentar 

memória de cálculos, mormente quando se tratar de cálculos meramente 

aritméticos. O descumprimento do preceito legal leva à rejeição liminar dos 

embargos. Exegese do art. 739-A, § 5º, do CPC, com redação da Lei 

11.382/2006. - Nos termos do artigo 739-A do CPC, quando o excesso de 

execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar 

na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do 

cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de 

não-conhecimento desse fundamento. A letra clara desse artigo 

demonstra que não se aplica o art. 284 do CPC, atinente ao procedimento 

ordinário, além do que a rejeição liminar é avessa à determinação de 

emenda da inicial.” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.08.078178-1/001 

- RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON 

ANDRADE). Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTOS estes Embargos à Execução, apresentados por VITOR 

CARLOS DE SOUZA VIEIRA em face de SICREDI CENTRO NORTE, o que 

faço com amparo legal no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de maio de 

2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.1024723-67.2017.8.11.0041

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRADESCO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA

EXECUTADO: C J RODRIGUES - ME

CITANDO: C J RODRIGUES – ME 12.517.221/0001-10

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/08/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 84.067,99

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

RESUMO DA INICIAL: "O Exequente é credor dos Executados da 

importância de R$ 84.067,99. Ocorre, porém, que os Executados deixaram 

de adimplir os pagamentos a que se obrigou".

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.. Eu, , digitei. 

Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018.

Suzana Nunes Paraguassu Assessor(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS
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 AUTOS N. 1017596-15.2016.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: MARCELO BRASIL SALIBA

EXECUTADO: MUNDI CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME

CITANDO: MUNDI CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME CNPJ/MF 

13.165.201/0001-90

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/10/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 23.603,45

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, , digitei. 

Cuiabá - MT, 07 de maio de 2018.

Suzana Nunes Paraguassu. Assessor(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005013-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BOTELHO SOARES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NORBERTO TARGINO DA SILVA OAB - SP166595 (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019517-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERTH CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035117-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019054-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA (RÉU)

MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

NILDO FERNANDES SILVEIRA (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: 1021387-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA DA GUIA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES OAB - SP147386 (ADVOGADO)

 

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: 1012870-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY CRISTINA NERONE LEITE (REQUERIDO)

 

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: 1006573-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DAKMER (EXECUTADO)

TEREZINHA LANGNER FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

ATACADAO DO PISO E ACABAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Proceda-se penhora como postulado nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22.09.27. Suzana N. Paraguassu,  Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br. NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte 

Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios 

para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 
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necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011580-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEZILTO SILVA ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014498-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BRAGA DO ROSARIO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011683-81.2018.8.11.0041

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:

ANDREIA MALTAURO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT0015980A-O 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre os documentos acostados pelo 

réu, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012724-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

RAIMUNDO ASSUNCAO E SILVA (EXECUTADO)

RAIMUNDO ASSUNCAO E SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007037-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR D ORNELLAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO)

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007037-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR D ORNELLAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO)

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028418-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO LUIZ PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverão as Partes manifestar sobre o cálculo da contadora no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003293-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ANDRADE FLORENTINO - ME (RÉU)

HELIO ANDRADE FLORENTINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003293-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ANDRADE FLORENTINO - ME (RÉU)

HELIO ANDRADE FLORENTINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014555-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME CABELEIREIROS EIRELI - ME (REQUERIDO)

RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007542-19.2018.8.11.0041

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:

CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Devera a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011592-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERNANDES DA NOBREGA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010795-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DSR SOLUCOES E INTELIGENCIA LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

SILMAR REZZADORI (REQUERIDO)

 

Devera a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031112-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA (RÉU)

 

Fica a parte autora intimada a apresentar comprovante de pagamento de 

diligência apto ao cumprimento do mandado expedido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008471-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN FERRARI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008471-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN FERRARI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038517-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN FERREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1124444 Nr: 20633-67.2016.811.0041

 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): MAURO VIVEIROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pleiteia a credora, às fls. 110/111, pela citação do executado por edital.

Todavia, da certidão de fls. 109 resta evidenciado nos autos que o 

executado possui endereço certo, contudo em mais de uma oportunidade 

não conseguiu encontra-lo pessoalmente. De conseguinte, expeça-se 

mandado de citação a ser cumprido no endereço “Rua Veneza, 23, bairro 

Jardim Itália, Cuiabá-MT”, consignando-se no mandado que em caso de 

suspeita de ocultação, deverá o Sr. Oficial de Justiça, em consonância 

com o art. 253 do CPC, proceder à citação por hora certa, independente 

de nova decisão.

Para tanto, intimo o exequente para que, no prazo de 15 dias, promova ao 

depósito da diligência para cumprimento do mandado de citação, bem 

assim do arresto efetuado nos autos, como consolidado às fls. 108, nos 

termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.
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§ 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.”

Da mesma sorte, efetue a exequente ao depósito da diligência apontada 

ao final da certidão de fls. 109.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 6264-64.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES, ANTÔNIO 

FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Fica a parte executada NAIZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES devidamente 

intimada, na pessoa de seus advogados Dra. Andréa P. Biancardini, 

inscrita na OAB/MT sob o n° 5.009, e Dr. Otacilio Peron, inscrito na 

OAB/MT sob o n° 3.684-A, para se manifestar, no prazo de Lei, sobre a 

conversão de arresto em penhora e sobre a avaliação do bem imóvel de 

Matrícula n° 12.575, registrado no Cartório do 6º Ofício da Comarca de 

Cuiabá/MT, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), 

conforme Termo de Conversão de Arresto em Penhora de fls. 71, Termo 

de Penhora de fls. 147 e Laudo Pericial de fls. 238/248.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 6264-64.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES, ANTÔNIO 

FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Edital de Intimação Penhora - Conversão Arresto Em Penhora ME103

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Antônio Ferreira Nunes, Cpf: 02852047187, 

Rg: 061.474 SSP MT

Descrição dos Bens Penhorados:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 925846 Nr: 47031-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URIETE ARAÚJO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação em fase de liquidação da sentença de fls. 120/125, que 

condenou o réu “ao pagamento da diferença dos expurgos inflacionários 

decorrentes do Plano Verão, aplicando-se em fevereiro/89 a diferença de 

20,36%, devendo todo o cálculo se efetuar com juros remuneratórios 

capitalizados de 0,5% ao mês, juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação e correção monetária pelo IPC (INPC) da data do pagamento a 

menor”, bem assim “ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa”.

Às fls. 133/135 a autora apresentou o cálculo no valor de R$ 22.218,45, 

sendo R$ 2.019,86 referente aos honorários advocatícios.

Às fls. 145 foi determinada a intimação ao réu para se manifestar no prazo 

de 15 dias, sob pena de homologação, ocorrendo a sua intimação, como 

se depreende da certidão de fls. 147, na data de 14/11/2017.

Apenas na data de 15/03/2018 o réu apresentou o comprovante de 

depósito judicial no valor de R$ 21.510,30, referente à condenação 

sofrida, sobre a qual discordou a autora (fls. 150/152).

Considerando que a instituição financeira limitou-se a consignar o valor a 

menor, sem impugnar o cálculo apresentado pela autora, tampouco 

apresentou o demonstrativo de atualização na forma que entende devido, 

aliado à perda do prazo fixado às fls. 145, tenho que ocorreu a preclusão 

quanto a impugnação.

De conseguinte, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela autora e 

determino a instituição financeira para, no prazo de 15 dias, consignar o 

valor remanescente apontado às fls. 150/152, atualizado até a data do 

depósito, sob pena de incidência da multa de 10% e de honorários 

advocatícios, na forma do art. 523 do CPC.

No que tange ao valor incontroverso, nos termos do R. Provimento 

68/2018 do CNJ., transcorrido o prazo de 15 dias para recurso, conclusos 

para expedição, na forma pleiteada às fls. 152, e instrumento procuratório 

de fls. 18.

No mais, intimo o advogado subscritor da petição de fls. 149, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS, para no mesmo prazo apresentar instrumento 

procuratório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 925846 Nr: 47031-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URIETE ARAÚJO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Fica o Advogado Dr. Sérvio Túlio de Barcelos inscrito na Oab n. 14.258-A, 

intimado para, no prazo de lei, apresentar instrumento procuratório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124444 Nr: 20633-67.2016.811.0041

 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): MAURO VIVEIROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124444 Nr: 20633-67.2016.811.0041

 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): MAURO VIVEIROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 
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do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128340 Nr: 22313-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGEM LUIS DOS REIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 NOTA À PARTE EXECUTADA: Fica a parte executada devidamente 

intimada, na pessoa de sua Advogada, Dra. Maria de Lurdes Ribeiro, 

inscrita na OAB/MT 11.646, da Avaliação formalizada às fls. 157/162 dos 

autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 774969 Nr: 28205-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA, ELÍDIO JOSÉ DEL PINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT

 Vistos, etc.

A ação foi convertida em arresto a fl.432.

Considerando que antes da conversão a parte requerida já havia 

habilitado nos autos, dispensável a citação e intimação da penhora, diante 

da intimação do advogado da decisão de conversão.

Proceda-se avaliação do bem penhorado e após, digam as partes.

Via de consequência, reconsidero determinação de fl.432, parágrafos 

segundo e terceiro - item 1.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 716943 Nr: 10858-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1084524 Nr: 3638-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO JOSÉ SOUTO NETO - 

OAB:12922, ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES - OAB:2679/MS, 

LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - OAB:9983/MS

 Fica a parte Autora intimada a tomar conhecimento do ofício de fls. 338 e 

tomar as providências no Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e 

Documentos na Comarca de São José do Rio Claro/MT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1131123 Nr: 23445-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CRISTINA CORREA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1120806 Nr: 19123-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO LACERDA BELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1115671 Nr: 16894-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS, 

ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013598-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MG56780 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LEOPOLDO MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

20 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1013598-05.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 30.759,72; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Partes do processo: Parte Autora: 
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REQUERENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Parte 

Ré: REQUERIDO: JOSE LEOPOLDO MARQUES 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: 1006587-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILENE LIRA DE SOUSA (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 depositando 

a diligência certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016546-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ALMEIDA LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

20 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1016546-51.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 21.617,06; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. Parte Ré: REQUERIDO: RAFAELA 

ALMEIDA LOPES 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004397-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1004397-52.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 

9.540,00; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SONIA 

MARIA DE FREITAS Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. CUIABÁ , 18 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006529-82.2018.8.11.0041

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:

ELLENCRIS POMPEO DE CAMPOS (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014065-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO NEVES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

23 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1014065-81.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 10.956,49; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

BENEDITO NEVES DE FREITAS 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: 1038261-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARQUES DE MENDONCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

23 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1038261-18.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 11.021,67; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Parte 

Ré: REQUERIDO: JOAO MARQUES DE MENDONCA 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: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 810054 Nr: 16554-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/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 (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 789034 Nr: 43034-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENVENUTTI E XAVIER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA ROSA GÓES - 

OAB:18021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 Para o autor manifestar em cinco dias requerendo oque entender de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 894248 Nr: 26046-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIA RODRIGEUS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Prima facie, da decisão de fl. 84, intime-se a Executada consoante art. 

513, § 4º, do CPC, via Edital, que deverá ser publicado exclusivamente via 

DJE.

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 (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

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.: 729082 Nr: 25059-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEVAL SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSÉ BOMFIM - 

OAB:OAB/MT 3.210

 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 (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 15222 Nr: 237-94.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, BRUNO PACHECO 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PERINI, CLAUDIO LUIZ ONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689, ROBERTO ANTUNES 

BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO LUIZ GARCIA - 

OAB:3.613

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 748648 Nr: 315-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I P DA SILVA MERCADO ME, IRANIELE 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/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 (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 735854 Nr: 32244-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTE E ROSAS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES 
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LTDA - ME, NEIDE CRISTINA PEROTTO, THAIS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/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 (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 53242 Nr: 248-89.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON BARRETO, JOANA BERNAL BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4639 

MT

 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 

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, 11 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 145548 Nr: 1640-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-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.

Em março de 2015, o Plenário do CNJ aprovou a edição da Recomendação 

n. 51 para que todos os magistrados passassem a utilizar exclusivamente 

os sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud na transmissão de ordens 

judiciais ao Banco Central, ao Denatran e à Receita Federal.

 Atendendo tal recomendação a partir de maio/2016, as cooperativas de 

crédito foram incluídas definitivamente no Sistema BacenJud, desenvolvido 

em 2001 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Banco Central 

com o objetivo de tornar mais fácil e ágil o trâmite de ordens judiciais no 

Sistema Financeiro Nacional.

 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.: 247999 Nr: 15568-43.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-Em Liquidação 

Extrajudicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE NONATO, ALEXANDRE JOSÉ 

NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO, OTÁVIO ALVES FORTE - OAB:21490/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 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.

Em março de 2015, o Plenário do CNJ aprovou a edição da Recomendação 

n. 51 para que todos os magistrados passassem a utilizar exclusivamente 

os sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud na transmissão de ordens 

judiciais ao Banco Central, ao Denatran e à Receita Federal.

 Atendendo tal recomendação a partir de maio/2016, as cooperativas de 

crédito foram incluídas definitivamente no Sistema BacenJud, desenvolvido 

em 2001 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Banco Central 

com o objetivo de tornar mais fácil e ágil o trâmite de ordens judiciais no 

Sistema Financeiro Nacional.

 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.: 790637 Nr: 44689-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIZETE FÁTIMA TELLES, LORIZETE FÁTIMA 

TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809-MS, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637, GUILHERME F. 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:OAB/MS 10.647, JOSÉ HENRIQUE S. VIGO - 

OAB:17.074A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018
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José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796461 Nr: 2809-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. E. P. ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, 

NILSON REZENDE DA CUNHA, MARCIA DE SOUSA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 Vistos.

Atente-se a Secretaria para a atualização do cadastro de advogados, pois 

os Executados embora tenham constituído advogados nos autos desde 

2016 (fl. 58) permanecem sem advogados cadastrados no sistema Apolo.

 Tendo em vista o interesse dos Executados em composição amigável (fl. 

94), designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 11 de JUNHO de 

2018, às 16horas.

Intimem-se as partes, na pessoa dos respectivos advogados, 

alertando-os que a audiência, trata-se de uma tentativa de composição do 

litígio em curso, de forma mais breve possível, podendo ser trazido acordo 

minutado para rápida homologação ou proposta de acordo para 

discussão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 169599 Nr: 19120-84.2004.811.0041

 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): TEXAS TRANSPORTES LTDA, ANDERSON 

GOMES BORGES, ANDRÉ GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 763874 Nr: 16480-30.2012.811.0041

 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): SOARES AZEVEDO & PEREIRA AZEVEDO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 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 (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 747441 Nr: 44692-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACANGALHA PASTELARIA LTDA - ME, 

VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA, DURCINÉIA FIGUEIREDO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, 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 sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 1172364 Nr: 41100-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 713822 Nr: 8626-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID E SILVA LTDA-ME, MARCELO 
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ALEXANDER CARVALHO SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-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.

Em março de 2015, o Plenário do CNJ aprovou a edição da Recomendação 

n. 51 para que todos os magistrados passassem a utilizar exclusivamente 

os sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud na transmissão de ordens 

judiciais ao Banco Central, ao Denatran e à Receita Federal.

 Atendendo tal recomendação a partir de maio/2016, as cooperativas de 

crédito foram incluídas definitivamente no Sistema BacenJud, desenvolvido 

em 2001 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Banco Central 

com o objetivo de tornar mais fácil e ágil o trâmite de ordens judiciais no 

Sistema Financeiro Nacional.

 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.: 353667 Nr: 24122-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRACENTER PRODUTOS HIDRAULICOS 

LTDA - ME, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI, ARTHUR ALVES 

NASCIMENTO DE MENDONÇA

 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

 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 (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 795310 Nr: 1642-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ALEXANDRE RUBIO DE 

SOUZA - OAB:19462

 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 (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 775365 Nr: 28619-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA - ME, 

MAURO AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:OAB-MT11.564-A

 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 (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 97057 Nr: 12605-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PEGORINI, CONCEIÇÃO NUNES 

PIGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 798739 Nr: 5136-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DEOTTI ME, CARLOS 

ALBERTO DEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT
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 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 

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 

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, 11 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 979615 Nr: 13926-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LORDES FIGUEREDO - ME, MARIA 

DE LORDES FIGUEREDO

 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 sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 93383 Nr: 1072-87.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS RIVERA, MARCIA SILVA 

PEREIRA RIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 53709 Nr: 232-72.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉLIO MAZZOCCO, CLAUDIO LUIZ ONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, HÉLIO LUIZ GARCIA - OAB:3.613

 Procedo à intimação do DR. ANDRÉ CASTILHO OAB: 3990 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796461 Nr: 2809-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. E. P. ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, 

NILSON REZENDE DA CUNHA, MARCIA DE SOUSA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 Vistos.

Atente-se a Secretaria para a atualização do cadastro de advogados, pois 

os Executados embora tenham constituído advogados nos autos desde 

2016 (fl. 58) permanecem sem advogados cadastrados no sistema Apolo.

 Tendo em vista o interesse dos Executados em composição amigável (fl. 

94), designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 11 de JUNHO de 

2018, às 16horas.

Intimem-se as partes, na pessoa dos respectivos advogados, 

alertando-os que a audiência, trata-se de uma tentativa de composição do 

litígio em curso, de forma mais breve possível, podendo ser trazido acordo 

minutado para rápida homologação ou proposta de acordo para 

discussão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796461 Nr: 2809-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. E. P. ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, 

NILSON REZENDE DA CUNHA, MARCIA DE SOUSA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 Vistos.

Considerando as tentativas frustradas de localização do(s) Executado(s), 

circunstancia que dispensa esforços sem medida e recurso financeiro do 

Credor, causando a impressão que o Devedor tenta se ocultar 

furtivamente de cumprir a obrigação (art. 813, II, do CPC).

 Diante disso, defiro o pedido do Exequente e determino o ARRESTO de 

valores online, via sistema BACENJUD, em contas dos Devedores, nos 

termos do art. 653, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$ 

33.246,58 (fl. 43).

 Havendo sucesso no 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.

 Efetivado o ARRESTO, deverá o Exequente providenciar a citação por 

edital dos Devedores (art. 654, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1289173 Nr: 4662-71.2018.811.0041
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDIVARES PIMENTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE ALTO 

ARAGUAIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se o ato deprecado.

Em quinze (15) dias, a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do Provimento n.º 14/2016, por 

meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo 

portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

No intuito de aplicarmos os atos processuais com efetividade e celeridade, 

a Secretaria observe as diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na 

CNGCGJ .

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1295683 Nr: 6928-31.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se o ato deprecado.

Em quinze (15) dias, a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do Provimento n.º 14/2016, por 

meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo 

portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

No intuito de aplicarmos os atos processuais com efetividade e celeridade, 

a Secretaria observe as diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na 

CNGCGJ .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1294190 Nr: 6245-91.2018.811.0041

 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: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação cautelar inominada proposta por MARISE BUENO DE 

SOUZA SOARES em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A – fls. 

08-v/13, redistribuída a esta Unidade por dependência as ações Ids. n.º 

1087529, 1147094, 1166387, 1099660 e 886994.

Portanto, retifique-se o cadastro da demanda para constar a classe 

correta da ação e não como ação de reintegração de posse.

No mais, repiso a fundamentação proferida nas ações alhures 

mencionadas para indeferir à Autora MARISE BUENO DE SOUZA SOARES 

os benefícios da Justiça Gratuita, a qual deverá comprovar em cinco (05) 

dias o recolhimento das custas e taxa judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição nos termos do art. 101, § 2º, do CPC.

Sanado os erros de cadastro e autuação, e, recolhidas as custas pela 

Autora, apensem-se aos autos das ações referidas, retornando à 

conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1297771 Nr: 7766-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, L.A.S MACHADO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLELCIMAR SANTOS RABELO DE SOUZA, 

LUCE ANNE STIVAL MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se o ato deprecado.

Em quinze (15) dias, a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do Provimento n.º 14/2016, por 

meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo 

portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

No intuito de aplicarmos os atos processuais com efetividade e celeridade, 

a Secretaria observe as diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na 

CNGCGJ .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1297598 Nr: 7721-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGHATA FERREIRA - OAB:18.232, 

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de EMBARGOS à EXECUÇÃO opostos GUNTHER HERREN 

MUNIZ REUTER em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, em que o Embargante pleiteiam a concessão dos 

benefícios da assistência Judiciaria Gratuita.No entanto, 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.

(...)Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo 

Embargante.Portanto, nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, outorgo-lhe o 

prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa judiciais, sob 

pena de imediato cancelamento da distribuição.A Secretaria atente-se 

para o correto apensamento dos autos à ação principal, materialmente e 

igualmente junto ao Sistema Apolo, bem como devido cadastramento de 

procuradores constituídos em ambos os autos.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1293591 Nr: 6049-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO 

SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEREWILTON PINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO TEIXEIRA RASSELI - 

OAB:16.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória redistribuída para esta Unidade Judiciária em 

razão da Resolução n.º 11/2017/TP, a qual definiu que as Varas Cíveis e 

Criminais irão processar os procedimentos desta espécie que sejam de 

sua competência.

 Para prosseguimento do feito, intime-se a parte interessada a comprovar 

o recolhimento da diligencia do oficial de justiça nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, em quinze (15) dias, por meio do pagamento de 

guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do 

TJ/MT.
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Consoante diretrizes da CNGC , decorrido o prazo de trinta (30) dias sem 

o cumprimento da determinação supra, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1296131 Nr: 7170-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LUIZ DE BRITO, VANILDES CARVALHO 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelos 

Embargantes.Portanto, 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.Tratando-se 

de demanda autônoma apensar da distribuição por dependência, intime-se 

os Embargantes a emendarem a inicial nos termos dos arts. 320 e 321, do 

CPC , trazendo aos autos os documentos imprescindíveis à sua 

propositura, sob pena de indeferimento desta, em quinze (15) dias.A 

Secretaria atente-se para o correto apensamento dos autos à ação 

principal, materialmente e igualmente junto ao Sistema Apolo, bem como 

devido cadastramento de procuradores constituídos em ambos os 

autos.Intimem-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANICESAR JOSE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013024-45.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: ANICESAR JOSE ALMEIDA Despacho Vistos etc.. Intime-se 

o exequente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. 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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012874-64.2018.8.11.0041

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:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (RÉU)

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012874-64.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME, ANTONIO CESAR ALVES DUARTE 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013023-60.2018.8.11.0041

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:

JOSE SEVERINO BARBOSA (RÉU)

JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013023-60.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA, JOSE SEVERINO BARBOSA 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013027-97.2018.8.11.0041

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:

ALISON LUIZ WOLFF (RÉU)

RUTH ANDRADE BORGES (RÉU)

BAMO - CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 

LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013027-97.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: BAMO 

- CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA., 

RUTH ANDRADE BORGES, ALISON LUIZ WOLFF Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. 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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013137-96.2018.8.11.0041

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:

MARCELLO RAMOS MATOS PEDROSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013137-96.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MARCELLO RAMOS MATOS PEDROSO Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 17 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo 
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Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013282-55.2018.8.11.0041

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:

JOSE SEVERINO BARBOSA (RÉU)

ANICESAR JOSE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013282-55.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ANICESAR JOSE ALMEIDA, JOSE SEVERINO BARBOSA Despacho Vistos 

etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento do feito. 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012949-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDELSON RODRIGUES 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: 

1012949-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: ELIDELSON RODRIGUES DA SILVA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013083-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA CONCEICAO PEDRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013083-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: LUCAS DA 

CONCEICAO PEDRO Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013150-95.2018.8.11.0041

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:

LOURENCO VILLODES DIAS JUNIOR (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 3 1 5 0 - 9 5 . 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: LOURENCO 

VILLODES DIAS JUNIOR Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013198-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013198-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013248-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON TREVOR ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013248-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ALISSON TREVOR 

ROCHA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013455-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA MATA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013455-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ANDERSON DA MATA LIMA Despacho Vistos etc.. Intime-se 

o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. 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

Intimação 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)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos documentos encartados aos 

autos não logrei êxito em localizar o comprovante de pagamento das 

diligências do senhor Oficial de Justiça, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para depositar a diligência para condução do Oficial de 

Justiça comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias on line; _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

ECLAIR DIAVAN (EXECUTADO)

MARTA CAETANO DIAVAN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038497-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIL DA SILVA PINHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000355-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MOISES DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, em que pese a juntada do auto de busca e apreensão do bem 

encartado aos autos, verifico que a citação da parte requerida tornou-se 

inexitosa, desta feita impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

se manifestar sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça para 

CITAÇÃO , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019062-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR ROSARIO (EXECUTADO)

ROSARIO COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS CEREAIS LTDA - EPP 

(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: 1028357-71.2017.8.11.0041

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:

JOILDO SOARES DE ANDRADE (EXECUTADO)

ALICE MASSAKO ENDO CUNHA (EXECUTADO)

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (EXECUTADO)

ROSEMERI CONSTANTINI (EXECUTADO)

JOAQUIM SOARES DE ANDRADE FILHO (EXECUTADO)

MANOEL PADILHA DA CUNHA JUNIOR (EXECUTADO)

NEUZA MENDES DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030616-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO PEDRO DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 
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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

Processo Número: 1007445-19.2018.8.11.0041

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:

DANIELLA MONTANHA FANAIA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007445-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: DANIELLA MONTANHA FANAIA PEREIRA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os autos verifico que as partes 

firmaram acordo, cujo término ocorrerá em 20/12/2018. II – Defiro o pedido 

junto ao ID 12938800 e suspendo o presente feito até o cumprimento da 

avença. III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do referido acordo. 

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente para informar acerca 

do cumprimento do acordo. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 18 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019118-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. MATIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019118-43.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: N. MATIAS - ME Despacho Vistos etc. I – 

Defiro o pedido contido no ID 11428343 e concedo o prazo de 20 (vinte) 

dias para o requerente comprovar/e apresentar o comprovante de mora 

do devedor, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

processo (artigo 485, III, do CPC). II – Decorrido o referido prazo, sem 

manifestação, intime-se o requerente para dar andamento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de maio de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038073-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CECILIA DE BARROS RONDON (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 3 8 0 7 3 - 2 5 . 2 0 1 7 . 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: ELIANE CECILIA 

DE BARROS RONDON Despacho Vistos etc. I – Defiro o pedido junto ao ID 

12478996 e suspendo o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. II 

– Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 18 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038118-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038118-29.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BMW FINANCEIRA S.A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. REQUERIDO: RODRIGO 

RIBEIRO DIAS Despacho Vistos etc. Mantenho a decisão agravada por 

seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento de nº 1002513-14.2018.8.11.0000. 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013570-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013570-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: CASSIA SILVA DE ALMEIDA Despacho Vistos etc.. Intime-se 

o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 18 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):

 Cod. Proc.: 848679 Nr: 51998-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIBSON ADAMI NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ao contido no Ofício do Juízo deprecante encartado as fls 

94, impulsiono os autos para intimar a parte autora PARA COMPROVAR 

NA DEPRECATA Nº 0001590-17.2018.8.26.0637 COMARCA DE TUPÃ/SP - 

O RECOLHIMENTO DAS DILIGÊNCIAS DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

VALOR DE R$ 154,20 , encartando nestes autos a informação das 

providências adotadas no prazo legal .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1045821 Nr: 44284-65.2015.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELY DE SOUZA FELIX, RAFAEL 

LUCENA GAUNA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1059356 Nr: 50697-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO AVALONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 904287 Nr: 33048-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY LOPES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte requerente interpôs o Recurso Adesivo às fls. 

366/378, impulsiono os autos para intimar a parte requerida para 

apresentar as Contrarrazões no prazo legal, sob pena de preclusão e 

remessa dos autos ao Tribunal de Justiça no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 401068 Nr: 33509-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDO SANTANA DA 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos no dia 11/05/2017 

requer de dilação de prazo de 90(noventa) dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1052507 Nr: 47636-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE PAULA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 CERTIFICO que, decorreu o prazo para a parte autora apresentar 

habilitação de herdeiros, apesar de devidamente intimado na pessoa de 

seu patrono.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 362347 Nr: 32152-20.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL FOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5.171/MT, MARIA DAGMAR N. BRITO RODRIGUES - OAB:3.602-B, 

PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:11.096/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Anulatória de Título e Cancelamento de Pedido de 

Protesto em fase de cumprimento de sentença – execução de honorários.

Devidamente intimados para o cumprimento de sentença às fls. 152, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora.

Realizada pesquisa via sistema BancenJud, esta restou negativa, 

consoante fls. 158/163.

Às fls. 168 o exequente pleiteou a expedição de certidão de crédito e 

consequente extinção da ação, com fulcro no Provimento nº 84/2014 – 

CGJ/MT, que determina a extinção do processo por sentença.

Em face do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo EXECUTIVO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do 

CPC/2015 e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, devendo 

incidir todas as orientações alí previstas.

Consigno que a parte exequente poderá requerer a retomada da 

execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de 

Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de propriedade dos 

devedores/executados, devendo indicar com precisão e objetividade, a 

providência apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão.

 Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.

Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo 

dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor 

até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, 

p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).

P. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826941 Nr: 32839-21.2013.811.0041

 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 DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:, HUMBERTO 

LUIZ TEIXEIRA - OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte autora NÃO encartou o comprovante de 

pagamento de diligência CORRETAMENTE, APENAS INFORMOU QUE O 

MESMO ENCONTRAVA-SE EM ANEXO, PORÉM VERIFICO QUE O MESMO 

ESTÁ INCOMPLETO, POIS NÃO CONSTA A GUIA DE PAGAMENTO , 

IMPOSSIBILITANDO o prosseguimento do feito, HAJA VISTA QUE O 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA CENTRAL DE MANDADOS necessita 

do NÚMERO DA GUIA ,assim sendo, impulsiono os autos para intimar 

NOVAMENTE a parte autora para depositar a diligência para condução do 

Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito da referida 

diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias DEENDO APARTE AUTORA ENCARTAR A GUIA 

DE PAGAMENTO E O COMPROVANTE DE DEPÓSITO, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1047525 Nr: 45178-41.2015.811.0041

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CAMILA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9.623

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a certidão de fls 49, bem como quanto ao contido na manifestação e 

documentos de fls 38/47, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833306 Nr: 38756-21.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO LORENZETTI SANCTIS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que as Contestações de fls. 67/84 e 85/93, apresentadas nos 

presentes autos, foram protocoladas tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre as 

Contestações juntadas nos presentes autos, dentro do prazo legal, bem 

como quanto a certidão de decurso de prazo de fls 157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 777635 Nr: 31003-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, EDMILSON GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619, ROSÂNGELA FERREIRA - OAB:OAB/SC 4062

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 929787 Nr: 49184-28.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.T. COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS 

PLANEJADOS LTDA, CELSO AFONSO TEICHMANN, ANA CRISTINA 

PASSOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não publicação do Despacho de fls 40, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

autora da decisão de fls 40, para o devido cumprimento das 

determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir transcrito: ``Defiro a 

consulta de dados cadastrais dos requeridos pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), e para tanto, 

procedo à consulta do endereço dos requeridos: C. A. T. Comércio e 

Indústria de Móveis Planejados Ltda – CNPJ nº 01.306.886/0001-69, Celso 

Afonso Teichmann – CPF nº 282.310.400-30 e Ana Cristina Passos dos 

Santos – CPF nº 396.099.011-15.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias.´´

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790299 Nr: 44341-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE QUEIROZ FILHO, RITA FRANCA DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

a Carta Precatória devolvida as fls 69/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1039907 Nr: 41566-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC BREJO RESTAURANTE ME, ELKIA 

CRISTIANE APARECIDA NEVES BREJO, TIMOTEO COIMBRA BREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não publicação da Certidão de fls 75, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora para manifestar-se quanto a certidão negativa 

do Oficial de Justiça as fls 74.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 229070 Nr: 36179-51.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CERRADO LTDA, JOÃO 

RODER JUNIOR, WILMA CORREA RODER, GILMARA SENGER RIBAS 

RODER, MARCOS ANTONIO RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em consulta ao Site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso verifico que a CP foi distribuida na Comarca de Paratinga 

com o Código 81785, verifico ainda a parte autora Foi intimada para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade indicada na petição inicial, em caso de dúvida do valor 

entrar em contato com oficial de justiça Valtemir (66) 9 81193708, desta 

feita, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim 

de intimar a parte autora para manifestar nos presentes autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao ora relatado, e as providências adotadas na 

deprecata, haja vista que estes autos aguardam o cumprimento da 

referida CP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 765584 Nr: 18290-40.2012.811.0041

 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: LUANA CRISTINA ALFONSO, IRIA AUXILIADORA 

ALFONSO, MARISOL CRISTIANE ALFONSO, MIGUEL ANGELO ALFONSO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BANCO DO BRASIL 

S.A, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILUZE SILVA MULLER - 

OAB:10.523/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para darem prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1062762 Nr: 52243-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO TOSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

ao mandado negativo as fls 41, sob pena de devolução ao juizo 

deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1076363 Nr: 58169-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL COMERCIO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 

LTDA, MARCOS SANTOS DA SILVA, ANDREIA PEREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para manifestar-se quanto a 

certidão negativa do oficial as fls 51, sob pena de devolução a comarca 

de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 12997 Nr: 11012-42.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751889 Nr: 3676-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDELCIO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, o prazo de 05 (cinco) 

dias, a indicar bens do devedor passíveis de penhora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082815 Nr: 2825-49.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

CAPOTAS JR LTDA - EPP, FELIPE BONI JORDAO, MARIA FERNANDA BONI 

JORDÃO, EDIVALDO VENTURIN JORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-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 a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 153700 Nr: 9130-30.2008.811.0041

 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: FORD FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS RABELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 
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OAB:3811, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - OAB:4683/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se nos 

autos, no prazo de 5 (cinco)dias, sob pena de arquivamento no estado em 

que se encontra, haja vista que apesar da farta documentação acostada 

aos autos, o Sistema da Conta Única continua acusando a DIVERGÊNCIA 

entre o AUTORIZADO E O TITULAR DA CONTA, impossibilitando o 

levantamento dos valores e NOVAMENTE CANCELANDO o alvará 

expedido, contato que a sentença foi proferida em março de 2015, 

pendente apenas o levantamento de valores; aguarde-se o prazo, se 

decorrido, certifique-se e remessa ao arquivo .É o que me cumpre 

certificar,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1070667 Nr: 55686-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE ALMEIDA MALVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA C. B. S. C. 

MALVEZZI - OAB:16.013

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que consta nos autos a expedição do Alvará 

302242-0/2018 que está com o status 'PAGO' bem como não valores 

vinculados aos autos pendente de levantamento, bem como tratar-se de 

autos com sentença proferida as fls 55/56 e certidão de trânsito em 

julgado de fls 59, portanto findada a prestação jurisdicional, 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 indicando nos autos 

quais os valores que não foram vinculados que ainda pendem de 

levantamento, descrevendo em quais fls estes se encontram, a fim de 

providenciar a imediata vinculação, sob pena de rearquivamento do feito 

no estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 777344 Nr: 30701-18.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE AMORIM FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/MT, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:, VALÉRIA CASTILHO 

MUNHOZ VIVAN - OAB:, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1.8071-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para darem prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 980411 Nr: 14331-56.2015.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10184, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003730-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA GORETTE DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003730-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CLAUDIA GORETTE DE SOUZA NASCIMENTO 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 RENAULT/ FLUENCE DYNAMIQUE 2.0 16V, Ano 

Fabricação/Modelo 2012/2013, Chassi 8A1LZBW2TDL355219, RENAVAM 

00478699239, Placa OBA-0727, 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: 1005111-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO PEDRO DA CONCEICAO - 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. 

1005111-46.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao mesmo 

tempo, a suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do 

referido acordo, no entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades 
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entre os pedidos de homologação com base no artigo 487 e o pedido de 

suspensão do processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 

do CPC, por si só, já são causas extintivas, na medida em que o 

mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. Ainda, ressalto que 

não há assinatura do requerido ou de patrono regularmente representado 

no mencionado acordo, não havendo como dar o requerido por citado com 

comparecimento espontâneo. Desta feita, defiro apenas o pedido de 

suspensão da ação de ID 12164277. Suspendo o feito até dezembro/2020, 

data para pagamento da última parcela do acordo. Decorrido o prazo, 

intimem-se as partes para informarem quanto ao cumprimento integral do 

acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 17 de maio de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016792-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATHER ARAUJO MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

GLORIA ARAUJO DA SILVA OAB - 062.174.601-06 (PROCURADOR)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016792-47.2016.8.11.0041 Ação: Declaratória c/c Obrigação de Fazer 

Embargante: Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios 

Embargado: Jefferson Bather Araújo Moraes Decisão Interlocutória Vistos 

etc. O embargante apresentou no ID 10296514 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida no ID 10144384, pleiteando o 

acolhimento destes embargos, posto que a decisão foi omissa em relação 

às cláusulas contratuais, pois o consórcio o consórcio entabulado entre 

as partes trata-se de um fundo comum, com o objetivo de proporcionar a 

cada um de seus participantes, quando de sua contemplação, um crédito 

de valor igual ao discriminado no plano escolhido pelo consorciado, 

suprindo a omissão e julgando improcedente o pleito autoral. Atendendo ao 

comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil é expresso e 

específico quando do cabimento dos Embargos de Declaração, consoante 

seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao 

Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

pág. 2120). O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro 

no decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos. Ademais, consta na decisão todos os 

fundamentos fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo 

embargante, sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não 

pairam dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo. Pretende o embargante 

a reforma da decisão, pedido este que não é cabível em sede de 

Embargos de Declaração. Isto posto recebo os Embargos de Declaração e 

REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 17 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002990-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALICE DE SOUZA COSTA (REQUERIDO)

JHONATHAN ARIMEDEQUE RODRIGUES ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002990-45.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: JHONATHAN ARIMEDEQUE RODRIGUES ARRUDA, ANALICE 

DE SOUZA COSTA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Deixo de apreciar 

os embargos de declaração junto ao ID 9134195, tendo em vista que a 

matéria abordada já foi decidida, conforme decisão de ID 9073783. II – 

Defiro o pedido junto ao ID 13281228, desentranhe-se o mandado de 

busca, apreensão e citação, para cumprimento no endereço indicado no ID 

10514531, nomeando-se o Sr. Emerson Martins de Oliveira como 

depositário fiel do bem. Ficando autorizado o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça de plantão. Ressaltando que o comprovante de 

depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça encontra-se às fls. 02, ID 

10560240. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 18 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: 1005676-73.2018.8.11.0041

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:

JULIANO QUINTILHANO MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005676-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JULIANO QUINTILHANO MACIEL 

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 HONDA/ BIZ 125, Ano Fabricação/Modelo 2016/2016, 

Chassi 9C2JC4830GR009558, RENAVAM 01082922452, Placa QBH-2963, 

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, 18 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004276-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA DE ARTES OLIVEIRA LIMITADA - ME (RÉU)

CRISTIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

ERASMO CARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004276-24.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

OFICINA DE ARTES OLIVEIRA LIMITADA - ME, ERASMO CARLOS DE 

OLIVEIRA, CRISTIANO DE OLIVEIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa 

judiciária pagas. 2. Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou 

para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do 

crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 

702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto 

pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 18 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004139-42.2018.8.11.0041

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:

CARLOS EDUARDO ZANCANARO (RÉU)

CLL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS LTDA - ME 

(RÉU)

FERNANDO PACCOLA ZANCANARO (RÉU)

VERA MARCIA PACCOLA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004139-42.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: CLL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS LTDA - ME, 

CARLOS EDUARDO ZANCANARO, VERA MARCIA PACCOLA, FERNANDO 

PACCOLA ZANCANARO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. 2. Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de 

maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006953-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM LTDA - EPP (RÉU)

EUDES GARCIA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA DA COSTA MENEZES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006953-27.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: EMTTL 

TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM LTDA - EPP, EUDES GARCIA DE ARAUJO, MARIA DA 

COSTA MENEZES Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 

Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 5. Intime-se o 

Requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 18 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006232-75.2018.8.11.0041

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:

HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA (RÉU)

INES AMELIA NIGRO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006232-75.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA, INES AMELIA NIGRO Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os devedores para 

pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 

custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código 

de processo civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 18 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005965-06.2018.8.11.0041

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:

NEY JAISON PEREIRA GOBIRA (RÉU)

TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005965-06.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, NEY JAISON 

PEREIRA GOBIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 
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Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de 

maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005835-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (RÉU)

KELYN TIRLONI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005835-16.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

KELYN TIRLONI, ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro o pedido de aditamento à petição inicial junto ao ID 12470737, 

consoante dispõe o artigo 329, inciso I do Código de Processo Civil. 2. 

Proceda a Secretaria às alterações necessárias do tipo de ação, devendo 

constar como “Ação de Execução de Título Extrajudicial”. 3. Citem-se os 

executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 4. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. 5. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro 

do Código de Processo Civil. 6. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo 

Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 7. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

18 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: 1004854-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GARRETANO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004854-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PAULO 

GARRETANO JUNIOR 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 FIAT/STRADA ADVENTURE, 

Ano Fabricação/Modelo 2010/2010, Chassi 9BD27804DA7253254, 

RENAVAM 00203741048, Placa NJP-4624, 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, 18 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: 1007680-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007680-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MARIA LUCIA DE SOUSA 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 FORD/ 

FIESTA ROCAM CLASS PULSE 1.6 8V AG, Ano Fabricação/Modelo 

2011/2012, Chassi 9BFZF55P7C8251568, RENAVAM 00374628386, Placa 

OAP-1746, Cor PRETA, 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 
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JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 18 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: 1007547-41.2018.8.11.0041

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:

LARISSA ALVES 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: 

1007547-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LARISSA 

ALVES DA SILVA 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 TOYOTA/ ETIOS SEDAN 1.5 

16V FLEX 4P COMPLETO, Ano Fabricação/Modelo 2014/2014, Chassi 

9BRB29BT0E2037715, Placa NPL-8382, Cor CINZA, 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, 18 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: 1035586-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (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 3 5 5 8 6 - 8 2 . 2 0 1 7 . 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: L.O. DANTAS 

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 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 MOTO 

AQUÁTICA SEADOO/ GTR215, Ano Fabricação/Modelo 2016/2016, Chassi 

YDV27284L516, Nº DO MOTOR M9529046, Cor PRETA, 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, 18 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: 1036794-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA C. P. DIAS ALVES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036794-04.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: GLAUCIA C. P. DIAS ALVES EIRELI - ME 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Banco Santander (Brasil) S/A 

devidamente qualificado e representado, nos autos da ação de busca e 

apreensão movida em face de Gláucia C. P. Dias Alves Eireli - ME (Dias e 

Dia Alves Ltda ME), apresentou junto ao ID 11550785, Embargos de 

Declaração da decisão proferida no ID 11310786 dos autos, alegando a 

existência de contradição, pleiteando o acolhimento destes para suprir 

ponto contraditório e aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 

1024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos 

declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” 

(Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª 

edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no tocante a suposta 

contradição existente na decisão proferida junto ao ID 11550785 que 

deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, todavia, determinou que 

o Oficial de Justiça não permitisse a qualquer pessoa, que não pertença 

do Poder Judiciário, que o acompanhe no cumprimento do mandado. 

Questiona o banco embargante principalmente a presença da figura do 

localizador. Postula que a referida decisão deve ser sanada, que a 

presença do localizador visa somente a dar auxílio ao Oficial para 

apreender o bem. Aduz a necessidade de aclaramento da referida 

contradição como forma de evitar maiores e futuros transtornos. Apesar 

dos substanciosos argumentos expendidos pelo embargante, tenho que 

não merece acolhimento seu pedido. Com efeito, o embargante quer 

modificar o conteúdo da decisão, debatendo novamente a matéria já 

analisada, discutida nos autos. Assim, não há o que se aclarar na referida 

decisão. O que objetivam os embargantes, por meio dos presentes 

embargos é a reapreciação dos autos, conforme fundamento da decisão, 

tratando-se de matéria já abordada e esgotada na decisão guerreada, o 
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que é processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o 

que só será possível através do recurso cabível. Com essas 

considerações, rejeito os embargos declaratórios postulados pelo 

embargante. II – Intime-se novamente o requerente para trazer aos autos o 

comprovante de depósito da diligência ou fornecer meios ao Sr. Oficial de 

Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 18 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: 1013140-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DOS REIS PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013140-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: RUBENS DOS REIS PAES Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. 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 TOYOTA/ COROLLA XEI 20 

FLEX, Ano Fabricação/Modelo 2017/2018, Chassi 9BRBD3HE5J0347736, 

RENAVAM 1115575837, Placa QBU-5292, 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. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. 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. 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. 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, 18 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: 1021594-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MARIA MONTEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021594-88.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Medida Liminar em face de Carla Maria Monteiro 

Caldas, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 11484715. 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 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). 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, 17 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: 1014055-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIR BRASIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO OAB - MT20203/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014055-37.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, com a quitação do 

débito, consoante documentos de ID11407926, com a concordância 

expressa do requerido, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “c”, do Código de Processo Civil. Honorários conforme 

pactuado, custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo 

requerente, obrigação que fica suspensa por ser este beneficiário da 

justiça gratuita, decisão de ID 6832343. 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, 17 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: 1025145-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLE CRISTHINE MARINHO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025145-42.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ISABELLE CRISTHINE MARINHO 

SOUZA Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs 

Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, em face de Isabelle 

Cristhine Marinho Souza, no entanto, requereu a desistência do feito junto 

ao ID 13203826. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução 

de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo 

Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia ao 

prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de maio de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035750-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035750-47.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA Sentença Vistos 

etc. Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, 

o acordo celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao ID 11492473. 

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao 

crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia 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. AT/Cuiabá, 18 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): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1143321 Nr: 28826-71.2016.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., CAMILA RAMOS COELHO - OAB:16.745 

OAB/MT, DIOGO IBBRAHIM CAMPOS - OAB:13.296/MT, LUIZ EDUARDO 

DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA - OAB:8.834/MT, PATRICK DE ARAÚJO AYALA 

(Procurador do Estado) - OAB:

 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 Marcelo Farias Santos 

de Almeida (Ato 447/02); bem como todos os reenquadramentos e 

progressões posteriores, vantagens derivadas, que beneficiaram o 

requerido indevidamente e ilegalmente, em especial o Ato nº. 595/03 que o 

enquadrou no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT. 

Condeno o requerido Marcelo Farias Santos de Almeida ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado 

de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que 

são isentas. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, 

pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele 

vencedor ou vencido. Retifico o valor da causa, para o valor de 

R$87.496,36 (oitenta e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta 

e seis centavos), determinando que sejam promovidas as alterações 

necessárias.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 Marcelo Farias Santos de Almeida, 

de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente do Ato 

n.º 447/02, 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.: 1085515 Nr: 4058-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ASSIS GUARESQUI, JOÃO BOSCO 

DE LAMONICA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOGIVAL BARBOSA DA 

SILVA - OAB:10535, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES - 

OAB:MT 5.959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579 

MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento a determinação de ref. 103, remeto 

o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar os 

requeridos, por seus patronos, via DJE para que, no prazo de 10 

(dez)dias, indiquem precisamente as provas que pretendem produzir, 

justificando-as quanto à pertinência, sob pena de indeferimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 809135 Nr: 15608-78.2013.811.0041

 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: MOVIMENTO ORGANIZADO PELA MORALIDADE 

PUBLICA E CIDADANIA - MORAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, DESTILARIA 

DE ALCOOL LIBRA LTDA, COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PROD. CANA DE 

NOVO PARECIS, AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA, AGROPECUÁRIA 

NOVO MILÊNIO LTDA, USINAS ITAMARATI S/A, USINA PANTANAL DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., USINA BARRÁLCOOL S/A, ZIHUATANEJO DO 

BRASIL - AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, USINA JACIARA S/A, USIMAT 

DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - OAB:3565/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) AMANDA PIRES COSTA OAB/MT 18.614 a devolver em Juízo 

os autos 15608-78.2013.811.0041 - Cód.809135, no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do §4º do 

art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1220274 Nr: 11552-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA CLEMENTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS STURZENEGER - 

OAB:1.942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - OAB:41.952/DF, 
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RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - OAB:19.535/DF, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) GILBERTO MALTX SCHEIR - OAB/MT 8.848 a devolver em 

Juízo os autos acima qualificados, no prazo legal, 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, além de busca e 

apreensão, tendo em vista que o processo encontra-se em carga além do 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1220279 Nr: 11555-15.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA SIQUEIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS STURZENEGER - 

OAB:1.942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - OAB:41.952/DF, 

RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - OAB:19.535/DF, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) GILBERTO MALTX SCHEIR - OAB/MT 8.848 a devolver em 

Juízo os autos acima qualificados, no prazo legal, 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, além de busca e 

apreensão, tendo em vista que o processo encontra-se em carga além do 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1220280 Nr: 11556-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA CINIRA LISBOA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) GILBERTO MALTX SCHEIR - OAB/MT 8.848 a devolver em 

Juízo os autos acima qualificados, no prazo legal, 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, além de busca e 

apreensão, tendo em vista que o processo encontra-se em carga além do 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1220284 Nr: 11559-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) GILBERTO MALTX SCHEIR - OAB/MT 8.848 a devolver em 

Juízo os autos acima qualificados, no prazo legal, 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, além de busca e 

apreensão, tendo em vista que o processo encontra-se em carga além do 

prazo legal.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017823-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. L. L. (AUTOR)

ELIZETH ANDRADE DE FREITAS LOBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER LEITE SERVILHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1017823-68.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça , no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 18 de maio de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1035999-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FANNY VIRGINIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARCONDES OLIVEIRA GUEDES OAB - MT22060/O 

(ADVOGADO)

MIKHAELL BEZERRA DA SILVA OAB - MG154882 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CAMPOS CONTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos, para remetê-los à Expedição de Matéria 

para Imprensa a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio do seu Advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da justificativa apresentada pelo executado. Cuiabá, 15 de maio de 

2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente) Sede do Juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, Sn - D - Bairro: Centro Político Administrativo - Cidade: 

Cuiabá-MT Cep:78049905 - Fone: (65) 3648-6446/ 6445

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1021817-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO MANOEL DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE ABEGAO DE CAMARGO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 

INTERDICOES E TUTELAS DA SEDE (TERCEIRO INTERESSADO)
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OFICIO 197/2017 DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE 

INTERD. E TUTELAS DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010381-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA ALVES DA SILVA SATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RÉU)

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: 

1010381-17.2018.8.11.0041 Parte Autora: AUTOR: LAURA CRISTINA 

ALVES DA SILVA SATO Parte Ré: RÉU: ROGERIO RODRIGUES DE 

ALMEIDA Vistos etc. Acolho a emenda da inicial constante no Id. 

13065467. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do 

CPC. O documento acostado no Id. 13065476 demonstra o vínculo de 

parentesco existente entre o requerido e a infante, visto que, são pai e 

filha. Em decorrência da referida paternidade o demandado tem o dever de 

contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, arbitro os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

que hoje importam em R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), justificando-se o arbitramento neste valor ante a informação 

nos autos de que o demandado encontra-se desempregado. O vencimento 

da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O 

adimplemento deverá se dar, por meio de depósito na conta bancária 

perante a Caixa Econômica Federal, agência 1918, operação 013, conta 

poupança nº 00052668-7. Os alimentos incidirão, também, nas verbas de 

férias, 13° salário e rescisórias, quando houver. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 25 de junho de 2018 às 09:00 horas, a ser 

realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Intime-se a autora, por meio de sua ilustre 

advogada. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito [1] Endereço: Rua 80, Quadra 25, Casa 07, Bairro CPA 3, 

Setor 1, em Cuiabá/MT. ZONA: 06

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010826-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO)

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT0005862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANNE DIAS CURVO (RÉU)

J. A. D. C. F. (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: 

1010826-35.2018.8.11.0041. AUTOR: RENATO DA SILVA FONSECA RÉU: 

JOSEANNE DIAS CURVO, JOÃO ANTONIO DIAS CURVO FONSECA Vistos 

etc. Acolho a emenda da inicial constante no Id. 13124596. Defiro a 

gratuidade processual, nos termos da Lei 1060/50. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 25 de junho de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Na audiência, se não houver acordo, poderá 

o réu contestar a ação, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à oitiva de testemunhas e à prolação da 

sentença. A ação revisional pressupõe a ocorrência de fato novo quanto 

à possibilidade e necessidade que, precisa de prova a ser trazida aos 

autos com a defesa e durante à instrução, razão pela qual, indefiro, por 

ora, o pedido de tutela de urgência para a minoração dos alimentos, tendo 

em vista o necessário contraditório. Igualmente, a constituição de nova 

prole, não é motivo, por si só, para a redução dos alimentos, pois ato de 

vontade do autor que, não pode prejudicar o filho da união anterior. Se o 

pai, sabendo de suas obrigações com o filho já existente, se acha em 

condições de constituir outra família, deve arcar com a responsabilidade, 

advinda disso. Intime-se o autor por meio de seu ilustre advogado. Como 

medida de celeridade e economia processual, sirva cópia da presente 

como mandado de citação e intimação. Notifique-se o digno Ministério 

Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Avenida 

República do Libano, nº 12, Bairro Jardim bom Clima, Condomínio Vivendas 

do Bom Clima, Bloco 02, Apto 304, em Cuiabá/MT, CEP: 78048-239. ZONA: 

03

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012079-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Gonçalo Siqueira de Pontes (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: 

1012079-58.2018.8.11.0041 Parte Autora: AUTOR: ROSIMERE GOMES DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: GONÇALO SIQUEIRA DE PONTES Vistos etc. Defiro 

a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Os 

documentos constantes no Id. 13054716 demonstra o vínculo de 

parentesco existente entre o requerido e os infantes, visto que, são pai e 

filhos. Em decorrência da referida paternidade o demandado tem o dever 

de contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, arbitro os 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, que hoje importam em R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), justificando-se o arbitramento neste valor ante a alegada profissão 

do demandado, que labora como freelance em uma distribuidora de 

bebidas, tendo sua remuneração mensal aproximadamente a dois mil reais. 

O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada 

mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de desconto em folha de 

pagamento do alimentante, perante a Proibida Distribuidora LTDA – 

Endereço Avenida Beira Rio, S/N, Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT, e 

depósito na conta bancária em nome da autora, perante a Caixa 

Econômica Federal, agência 1681, operação 013, conta poupança nº 

00035829-9. Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° 

salário e rescisórias, quando houver. Designo audiência de conciliação, 

para o próximo dia 25 de junho de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada 

pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, 

intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presente como mandado de citação e 

intimação. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de 

maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito [1] Endereço: Rua Ipê (final da rua lixeira), Bairro Jardim 

Gramado 2, em Cuiabá/MT, CEP: 78085-360. ZONA: 08

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1296202 Nr: 7200-25.2018.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DE ARRUDA PINTO - 

OAB:2425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7200-25.2018 – Código: 1296202

Vistos.

Em consulta no sistema Apolo, verifica-se que a ação por dependência 

que tramitou nesta Vara, já foi sentenciada e arquivada, não apresentando 

nenhum requisito de conexão ou continência, conforme prevê o art. 286, 

do CPC, sendo, neste sentido, o teor da súmula 235, do STJ.

 Súmula 235, STJ

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi 

julgado.

 Desta forma, determino a redistribuição da presente ação, por sorteio, 

com as anotações e baixas necessárias, quanto a presente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de maio de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1293294 Nr: 5924-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE A. FRANCO 

RAMOS - OAB:12500/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a procuradora do requerente para que 

manifeste acerca do endereço da requerida haja vista que está 

incompleto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta 

Precatória para Comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1113935 Nr: 16314-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISAURA DE ARRUDA, ESPOLIO DE NATALINO 

PAES DE ARRUDA, MARIA JOSE DA SILVA ARRUDA, JANETE BENTO DE 

ARRUDA, JOANITA ARRUDA DUARTE, ESPÓLIO DE PEDRO DE ARRUDA, 

CLAUDETE MARIA DA SILVA ARRUDA, MARIA AUXILIADORA BENTA DE 

ARRUDA, ANA DE FATIMA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL BENTO DE ARRUDA, 

ESPOLIO DE JOANA FRANCISCA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação de arrolamento sumário pendente de renúncia dos 

demais herdeiros, a fim de que restasse apenas a inventariante como 

herdeira de sua classe.

Entretanto, analisando os autos, verifica-se que todos herdeiros arrolados 

nesta ação renunciaram à herança, inclusive a inventariante, Maria Isaura 

de Arruda, conforme termo de renúncia lavrado à fl. 84.

Com efeito, considerando que todos os filhos dos inventariados 

renunciaram a herança, devem ser qualificados os herdeiros da classe 

subsequente, quais sejam, os netos dos inventariados, conforme o 

disposto no art. 1.810 do Código Civil.

Intime-se a inventariante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 2564 Nr: 1516-67.1991.811.0041

 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: Euthildes D'Abadia Fernandes Martins, ANA GERALDA 

MARTINS DE SIQUEIRA, PAULO SERGIO MARTINS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Martins de Siqueira ( De Cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13.446, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT, CARLOS DOBBIS - 

OAB:127/RO, HELOÍSA FERREIRA MICCOLI - OAB:18366/O, JOELMA 

DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT, SERGIO ANTONIO DOBBIS - OAB:611/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimem-se os herdeiros Paulo Sérgio Martins Siqueira e Ana Geralda 

Martins Siqueira para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestem-se sobre as últimas declarações.

Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se vista à Procuradoria-Geral do 

Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 424589 Nr: 8489-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURÉLIO LOPES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUEL LOPES RAMOS, ESPÓLIO 

DE CONCEIÇÃO FARIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT, MARCOS GRANADO MARTINS - OAB:4484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de inventário do Espólio de 

Miguel Lopes Ramos e Conceição Farias Lopes para, conforme o esboço 

da partilha de bens formulado às fls. 10/11, atribuir aos herdeiros nele 

contemplados os respectivos quinhões, com a ressalva de que esta 

sentença não possui o efeito de atribuir aos herdeiros ou ao espólio a 

propriedade do imóvel objeto da matrícula n. 12.096 do 2º Serviço Notaria 

e Registro de Imóveis de Cuiabá, fl. 18, que compõe o acervo hereditário, 

visto que, conforme fundamentos expostos nesta sentença, foram 

partilhados apenas os direitos decorrentes do contrato de promessa de 

compra e venda de fls. 26/32.Justiça gratuita.Suspendo a expedição do 

formal de partilha até juntada das certidões negativas de débitos emitidas 

da:a) Prefeitura Municipal de Cuiabá, para fins gerais, em nome dos 

inventariados;b) Procuradoria-Geral do Estado, em nome dos 

inventariados;c) Receita Federal do Brasil, em nome de Miguel Lopes 

Ramos.Com a juntada das certidões negativas, dê-se vista a Fazenda 

Pública Estadual, na pessoa do i. Procurador Geral do Estado.Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se mediante baixa e 

observância das formalidades legais, para que aguarde em arquivo o 

cumprimento das condições para expedição do formal de 

p a r t i l h a . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o , 

certifique-se.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de maio de 

2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 275324 Nr: 4540-44.2007.811.0041

 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: VC, LDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDA

 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: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3.237-B, DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT, DYNAIR ALVES DE SOUZA - OAB:4902, JÔNATAS 

PEIXOTO LOPES - OAB:20.920-O, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT, MARCOS ALEXANDRE COELHO - OAB:7598 - MT, 
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YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 Em face do exposto, em harmonia com o parecer do Ministério Público, 

julgo parcialmente procedente o pedido, para declarar que Vinicius da 

Costa é filho biológico de Jucelino Mendes de Arruda, e fixar verba 

alimentar em 1/3 (um terço) do salário mínimo, que devem ser pagos até o 

dia 10 (dez) de cada mês, por meio de depósito em conta bancária que a 

representante legal do autor indicar ou recibo, incidindo sobre férias e 

décimo terceiro salário.

 O autor passará a se chamar Vinícius da Costa Arruda.

 Por fim, declaro extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Expeça mandado ao cartório para que proceda à retificação no assento 

de nascimento do autor, com a inclusão dos dados paternos. Em lugar dos 

nomes dos avós paternos, deve-se anotar “não consta dos autos”.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 09 de maio de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 863672 Nr: 4556-51.2014.811.0041

 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 VITALINA CANALI, AGUINALDO CANALI 

SORREIÇÃO, REGIANE CANALI SORREIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO BATISTA SORREIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE MACIEL DA CUNHA - 

OAB:17.142/MT, NATHANY A. MEDEIROS DE BARROS - OAB:15.307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17.956/MT

 Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE pedido de arrolamento sumário do 

Espólio de João Batista Sorreição.HOMOLOGO, ainda, nos termos do art. 

659 e art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, o acordo 

de partilha de fls. 158/162, para atribuir aos herdeiros nele contemplados 

os seus respectivos quinhões, resguardados erros, omissões e direitos 

de terceiros.Custas recolhidas (fls. 15 e 58).Suspendo a expedição do 

formal de partilha até a juntada: a) de certidão negativa expedida pela 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso; b) do comprovante de 

recolhimento ou da declaração de isenção dos impostos de transmissão 

por morte e de doação.Intime-se a inventariante para que promova a 

juntada dos referidos documentos no prazo de 60 (sessenta) dias.Com a 

juntada dos documentos, nos termos do art. 659, §2º, do Código de 

Processo Civil, dê-se vista à Procuradoria-Geral do Estado, pelo prazo de 

10 (dez) dias, e, caso haja concordância, expeça-se o formal de partilha e 

os alvarás de transferência. Por fim, arquive-se o processo.Decorrido o 

prazo para a inventariante sem manifestação, certifique-se e 

a r q u i v e - s e . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o , 

certifique-se.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.: 999804 Nr: 23379-39.2015.811.0041

 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: ZILDA CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA, 

EDMUNDO FERREIRA GUIMARÃES JUNIOR, IVAN CARVALHO RODRIGUES 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OMAR RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT, JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - 

OAB:5.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Às fls. 63/67, foi juntado aos autos acordo entabulado entre os 

procuradores das partes que requerem sua homologação, todavia, não 

está acompanhado do necessário instrumento de procuração da 

companheira do inventariado.

De outro lado, é necessário que os herdeiros se manifestem sobre a 

situação do imóvel que se encontra sub judice, conforme informado às fls. 

55/58, para dizerem se pretendem a partilha dos direitos decorrentes do 

contrato de promessa de compra e venda de fls. 28/34, ou será excluído 

da partilha e destinado à futura sobrepartilha (Código de Processo Civil, 

art. 669, inciso III), após o julgamento da ação de adjudicação.

Advirto que, no primeiro caso, ou seja, de partilhar os direitos decorrentes 

do contrato de promessa de compra e venda, independentemente do 

resultado da ação de adjudicação compulsória, será devido o recolhimento 

do ITCD, ainda assim, o registro do formal de partilha na matrícula do 

imóvel dependerá do resultado da ação de adjudicação compulsória.

Intime-se o advogado que representa a meeira Ana Pires Fagundes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada do instrumento de 

procuração.

Intimem-se os herdeiros para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre a situação do imóvel sub judicia, conforme o 

disposto neste despacho, e, no mesmo prazo, instruam o processo com a 

certidão negativa de testamento, conforme previsto no Provimento n. 

56/2016 do CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 85005 Nr: 2576-65.1997.811.0041

 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 PINHEIRO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CELSO MARQUES ARAÚJO - 

OAB:3049, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro o requerimento de fls. 580/582, visto que a expedição de ofício 

genérico para suprir outorga do falecido sem especificação do imóvel 

permitiria, além dos bens alienados em vida pelo falecido, também a 

transferência de bens não alienados, burlando a obrigatoriedade de que 

sejam inventariados.

Logo, o deferimento de alvará para suprir outorga do falecido, no ato da 

lavratura de escritura de compra e venda, dependerá da juntada das 

matrículas atualizadas para comprovar que estão registrados em seu 

nome, bem como da comprovação, caso a caso, de que foram alienados 

em vida pelo de cujus.

Intime-se para que instrua o pedido de suprimento de outorga com as 

matrículas imobiliárias atualizadas, bem como, comprove que os 

respectivos imóveis foram alienados em vida pelo de cujus, no prazo de 

30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e rearquive-se o 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 340548 Nr: 10825-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA DA SILVA CAMPOS, C. S. C, DIANA DA SILVA 

CAMPOS, A. L. S. C, Y. C. S. C, L. S. C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CESAR AUGUSTO DE CAMPOS 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Indefiro o requerimento de fl. 84, visto que tal pedido destoa do objeto 

desta ação, bem como, porque este juízo não possui competência material 

para determinar ao Estado de Mato Grosso que efetue a expedição de 

precatório. Logo, caso haja oposição do referido ente estatal no 

pagamento das verbas remuneratórias, a questão dependerá de 
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ajuizamento de ação própria contra o Estado de Mato Grosso.

2. Outrossim, não há interesse processual para a ação de inventário, haja 

vista que foi informado nas primeiras declarações a inexistência de bens a 

inventariar, de modo que, o processo se resume ao interesse na obteção 

de autorização para saque de saldo depositado em contas bancárias e 

verbas remuneratórias não recebidas do Estado de Mato Grosso pelo 

falecido, objeto de precatório, do qual, à fl. 38, foi autorizado o saque de 

metade do valor.

3. Calha anotar que o seguro de vida foi depositado pela Caixa Econômica 

Federal em contas abertas em nome dos herdeiros (fls. 29/32).

4. Contudo, antes de determinar a conversão dessa ação de inventário em 

ação de alvará, determino que seja efetuada busca nos sistemas 

BACENJUD, para constatar se existe saldo depositado nas contas do 

inventariado, bem como, sua transferência para a conta de depósitos 

judiciais do TJMT, vinculada a este processo, e RENAJUD, para verificar 

se existem veículos cadastrados em nome do falecido.

5. Dê-se vista à Procuradoria-Geral do Estado, conforme orientação 

sugerida pela Secretaria de Gestão do Estado (fl. 75), para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe se foi instaurado processo de compensação 

da Certidão de Crédito n. 9.9.094.657-6 (fl. 37).

6. Com as informações nos autos, dê-se vista aos requerentes para que 

se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias.

7. Após, ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010569-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EROS SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS NEGRETTI OAB - MT8121/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA LAURA FORTES BUMLAI DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010569-10.2018.8.11.0041 

Visto. Trata-se de ação de inventário originariamente distribuída para o 

Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT que, embora 

reconheça a inexistência de conexão entre as ações (id. 12832314), 

declinou a competência para este juízo, onde tramita ação de alvará 

judicial, sob o fundamento de que haveria possibilidade de serem 

proferidas decisões conflitantes, conforme decisão que segue na íntegra: 

“Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário, proposta por Eros Sebastião 

da Silva, requerendo a abertura de inventário, referente aos bens 

deixados pela de cujus Tamara Laura Fortes Bumlai da Silva. Verifica-se 

da presente ação que, anteriormente fora distribuído o pedido de Alvará 

Judicial de Nº 1002809-10.2018.8.11.0041 PJE, na data de 07.02.2018, a 

qual esta tramitando junto à 2º Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta comarca, mesmo que não haja conexão entre as ações, certifica-se 

que o pedido são idênticos. Diante do exposto, visando evitar-se decisões 

conflitantes, declino da competência para processar e julgar o presente 

pedido, determinando a imediata remessa dos autos ao juízo da 2º Vara de 

Família e Sucessões desta comarca. Procedam-se as baixas e anotações 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito” É o necessário para 

a análise e decisão. Primeiramente, é preciso observar a impossibilidade 

de serem proferidas decisões conflitantes em ações com abissal distinção 

de objeto, visto que a ação de alvará, de jurisdição voluntária, somente 

pode ser processada para levantamento de valores depositados em conta 

bancária de pessoa falecida caso inexistam outros bens a serem 

inventariados, consoante o disposto na Lei n. 6858/1980. Tanto que, 

atento a esse requisito, este juízo determinou ao requerente, na ação de 

alvará, que comprovasse a existência de interesse processual, haja vista 

que havia detectado a existência de bens a inventariar, caso em que a 

ação de alvará deveria ser extinta para propositura de inventário. “Vistos. 

Trata-se de ação de alvará para levantamento de valor depositado em 

conta bancária de pessoa falecida. Analisando os documentos juntados 

ao processo, infere-se das declarações constantes na certidão de óbito, 

que existem bens a inventariar (id. 11682048). O levantamento de valores 

depositados em conta bancária é permitido pela Lei n. 6.858/1980, desde 

que não hajam outros bens a inventariar: Art. 2º - O disposto nesta Lei se 

aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, 

recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a 

inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança 

e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do 

Tesouro Nacional. Com efeito, embora o pedido esteja fundado para venda 

do veículo, bem como, para autorização de recebimento da restituição do 

imposto de renda (Id. 12083474), em nome dos filhos, havendo outros 

bens, deve ser formulado pela via apropriada, neste caso, por meio de 

ação de inventário. Diante do exposto, determino que, no prazo de 15 

(quinze) dias, seja emendada a petição inicial, mediante demonstração da 

existência de interesse de agir para o pedido de alvará fora da ação de 

inventário, haja vista o disposto no art. 2º da Lei n. 6.858/1980, sob pena 

de indeferimento, e extinção do processo sem resolução do mérito. Em 

havendo petição sanando a irregularidade, ao Ministério Público e depois 

conclusos. Em não havendo, certifique e retorne-me para extinção, por 

indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15.03.18. 

Sergio Valério Juiz de Direito” Além da impossibilidade de serem proferidas 

decisões conflitantes, importa observar que é do juízo do inventário a vis 

atractiva das questões que envolvem o Espólio, de modo que, é do juízo 

do inventário a competência para processamento e julgamento da ação de 

alvará. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO DE RESÍDUO PREVIDENCIÁRIO. INVENTÁRIO EM 

TRAMITAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA. Na espécie, 

existindo processo de inventário em tramitação, em decorrência da força 

atrativa do juízo universal, irretocável a decisão vergastada, pois, de fato, 

o pedido de alvará deverá ser feito naqueles autos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MONOCRÁTICA." (TJRS. Agravo de 

Instrumento Nº 70077157667, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 27/03/2018) “O alvará 

judicial que objetiva levantamento de valores que foi julgado extinto em 

virtude da existência de bens a inventariar e de outros herdeiros, não tem 

o condão de atrair para si a ação de inventário, uma vez que a ''vis 

atrativa'' somente é exercida pelo juízo universal da inventariança. (TJ-AM 

- Conflito de competência / Inventário e Partilha. CC. 

0000756-70.2013.8.04.0000. Data de publicação: 12/12/2013) CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA NEGATIVO - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE 

VALORES ORIUNDOS DA VENDA DE BENS DO ESPÓLIO - COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE 

ALVARÁ JUDICIAL DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA - ARTIGO 253, CPC 

- CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. É do Juízo onde tramitam os 

autos de inventário a competência para processar e julgar o pedido de 

alvará judicial com a finalidade de levantamento de valores depositados em 

juízo em decorrência da venda de bens do espólio. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (TJPR. PP 10204223 PR 1020422-3 

(Acórdão). 12ª Câmara Cível em Composição Integral. 6 de Novembro de 

2013. Relator: Rosana Amara Girardi Fachin) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE IMPORTÂNCIA. 

PROCESSAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. Compete 

ao juízo do inventário processar o pedido e autorizar a expedição de 

alvará para levantamento de importância deixada em virtude de 

falecimento de segurado. (TRF4. AG 65820 PR 96.04.65820-4. QUINTA 

TURMA. DJ 04/02/1998 Pag: 71. 4.12.1997. Relatora: MARIA LÚCIA LUZ 

LEIRIA) Conclui-se, portanto, que se houver necessidade de reunião das 

ações para julgamento em conjunto, esta reunião deve ocorrer perante o 

juízo do inventário, neste caso, o Juízo da Primeira Vara de Família e 

Sucessões da Capital. Diante do exposto, DECLARO a incompetência do 

Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá para 

processar e julgar a presente ação de inventário e, nos termos do art. 951 

c/c o art. 953, inciso I, do Código de Processo Civil, suscito conflito 

negativo de competência. Encaminhe-se o conflito de competência ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que declare qual é 

o Juízo competente para processar e julgar a presente ação (art. 125, da 

CF). No mais, aguarde-se a decisão do TJMT. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18.5.2018. Sergio Valério Juiz 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 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1007312-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JUCYARA CORDEIRO 

ANTUNES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Visto. Trata-se de ação de alvará em que, após proferir 

sentença de mérito, o Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões declinou a 

competência para esta Vara, sob o fundamento de que "os valores há 

valores bloqueados que, estão sendo discutidos perante o digno juízo da 

2ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões", no Processo n. 

1000284-89.2017.811.0041. Não obstante o objeto do Processo n. 

1000284-89.2017.811.0041 seja o mesmo deste, qual seja, o levantamento 

de valores depositados nas contas bancárias de Christhyanne Antunes 

da Silva, é incocebível do ponto de vista técnico processual que haja 

declínio de competência de processo em que foi proferida sentença de 

mérito. Nesse sentido: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. 

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA A PROCESSO FINDO, EM QUE HOUVE 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO." (TJRS. Conflito de 

Competência Nº 70048041388, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: 

Denise Oliveira Cezar, Julgado em 09/04/2012) "CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PROCESSO FINDO. INOCORRÊNCIA. Já tendo 

terminado o processo, não há que se falar em conexão, posto que inexiste 

possibilidade de decisões contraditórias. Conflito procedente." (TJRJ. 

Conflito de Competência n. 2003.008.00442, Décima Oitava Câmara Cível, 

Relator: Jorge Luiz Habib, Julgado em 9/12/2013) Ressalto, outrossim, que 

nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

a reunião de processos não se justifica se um deles já foi julgado: “A 

conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi 

julgado.” (STJ - Súmula 235, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2000, DJ 

10/02/2000, p. 20) Nesse sentido: “A distribuição da causa por 

dependência somente se dá nos casos autorizados por lei, sob pena de 

agressão ao princípio do juiz natural, um dos pilares do “due process of 

law”, devendo ser coibido com vigor qualquer praxe viciosa em 

contrário...” (STJ – 4º TR. Esp. 8.449 – AM, Rel. Min. Sávio de Figueiredo, 

J. 19.11.91). Por fim, importa observar que a ação de alvará, referente ao 

Processo n. 1000284-89.2017.811.0041, foi extinta sem julgamento do 

mérito, por força da coisa julgada. Diante do exposto, tratando-se de 

processo findo, ou seja, em que já foi proferida sentença, declino a 

competência, e determino que seja devolvido ao Juízo da 1ª Vara de 

Família e Sucessões desta Capital. Redistribua-se, imediatamente. 

Intime-se. Cumpra-se.

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):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1007312-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JUCYARA CORDEIRO 

ANTUNES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Visto. Trata-se de ação de alvará em que, após prolatar 

sentença de mérito, autorizando o levantamento, o Juízo da 1ª Vara de 

Família e Sucessões declinou a competência para esta Vara, sob o 

fundamento de que "há valores bloqueados que, estão sendo discutidos 

perante o digno juízo da 2ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões", 

no Processo n. 100284-89.2017.811.0041, no qual foi formulado pedido 

idêntico. Não obstante o objeto do Processo n. 100284-89.2017.811.0041 

seja o mesmo deste, qual seja, o levantamento de valores depositados nas 

contas bancárias de Christhyanne Antunes da Silva, verifica-se que nesta 

ação o Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões já proferiu sentença 

de mérito (id. 9097058), de modo que, é descabido que decline a 

competência, simplesmente, porque neste Juízo haveria ação conexa. 

Nesse sentido: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. DISTRIBUIÇÃO 

POR DEPENDENCIA A PROCESSO FINDO, EM QUE HOUVE RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. DESCABIMENTO." (TJRS. Conflito de Competência Nº 

70048041388, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Denise Oliveira 

Cezar, Julgado em 09/04/2012) "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. 

PROCESSO FINDO. INOCORRÊNCIA. Já tendo terminado o processo, não 

há que se falar em conexão, posto que inexiste possibilidade de decisões 

contraditórias. Conflito procedente." (TJRJ. Conflito de Competência n. 

2003.008.00442, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Habib, 

Julgado em 9/12/2013) Ressalto, outrossim, que nos termos da 

consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reunião de 

processos não se justifica se um deles já foi julgado: “A conexão não 

determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” (STJ - 

Súmula 235, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 

20) Nesse sentido: “A distribuição da causa por dependência somente se 

dá nos casos autorizados por lei, sob pena de agressão ao princípio do 

juiz natural, um dos pilares do “due process of law”, devendo ser coibido 

com vigor qualquer praxe viciosa em contrário...” (STJ – 4º TR. Esp. 8.449 

– AM, Rel. Min. Sávio de Figueiredo, J. 19.11.91). Por fim, importa observar 

que a ação de alvará que tramita nesta Vara, referente ao Processo n. 

100284-89.2017.811.0041, foi extinta sem julgamento de mérito, por força 

da coisa julgada. Diante do exposto, considerando que foi declinada a 

competência de processo findo, ou seja, no qual o Juízo da 1ª Vara de 

Família e Sucessões já havia proferido sentença de mérito, nos termos da 

jurisprudência e da Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça, é 

descabida a reunião das ações, razão pela qual determino que seja 

redistribuído ao Juízo prolator da sentença. Redistribua-se, imediatamente. 

Intime-se. Cumpra-se.
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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 : 

1000284-89.2017.8.11.0041. Visto. Cuida-se de ação proposta por Clóvis 

Antunes da Silva, recebida como ação de alvará (id. 8745234), em que 

requer o levantamento dos valores depositados nas contas bancárias de 

sua falecida filha, Cristhyanne Antunes da Silva, mas que, em 

manifestação juntada com id. 10292315, a genitora Jucyara Cordeiro 

Antunes informa que os saldos foram levantados em outra ação de alvará, 

com idêntico objeto desta, por ela ajuizada, Processo n. 

1007312-11.2017.8.11.0041, na qual o Juízo da 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca proferiu sentença de mérito e determinou a 

transferência dos valores depositados nas contas bancárias da falecida, 

conforme comprovado no andamento com id. 10086760. É o relatório. D E 

C I D O. Tendo em vista que a causa já foi objeto de sentença em 

processo que tramitou perante a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, no qual, inclusive o pagamento já foi efetuado, conforme 

comprova o documento juntado com id. 10086760, inequívoca é a 

ocorrência da coisa julgada, o que impõe a extinção do processo. Em face 

do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Defiro à 

parte autora a gratuidade de Justiça. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL
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Processo Número: 1000284-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCYARA CORDEIRO ANTUNES (REQUERIDO)

CRISTHYANNE ANTUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT0011178A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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 : 

1000284-89.2017.8.11.0041. Visto. Cuida-se de ação proposta por Clóvis 

Antunes da Silva, recebida como ação de alvará (id. 8745234), em que 

requer o levantamento dos valores depositados nas contas bancárias de 

sua falecida filha, Cristhyanne Antunes da Silva, mas que, em 

manifestação juntada com id. 10292315, a genitora Jucyara Cordeiro 

Antunes informa que os saldos foram levantados em outra ação de alvará, 

com idêntico objeto desta, por ela ajuizada, Processo n. 

1007312-11.2017.8.11.0041, na qual o Juízo da 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca proferiu sentença de mérito e determinou a 

transferência dos valores depositados nas contas bancárias da falecida, 

conforme comprovado no andamento com id. 10086760. É o relatório. D E 

C I D O. Tendo em vista que a causa já foi objeto de sentença em 

processo que tramitou perante a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, no qual, inclusive o pagamento já foi efetuado, conforme 

comprova o documento juntado com id. 10086760, inequívoca é a 

ocorrência da coisa julgada, o que impõe a extinção do processo. Em face 

do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Defiro à 

parte autora a gratuidade de Justiça. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006704-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDITH MARIA DA SILVA OAB - MT2599/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRENE RAMOS DE MORAES SOUZA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MIRILENE GLAUCIA DE SOUZA (HERDEIRO)

MILENA GLAUCIANA DE SOUZA (HERDEIRO)

JOSE GUILHERME DE SOUZA JUNIOR (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 dias Dados 

do Processo: Processo: 1006704-76.2018.8.11.0041 Parte Autora: Nome: 

JOSE GUILHERME DE SOUZA Endereço: RUA CORONEL CARACIOLO DE 

MELO, 505, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-475 Parte Ré:Nome: 

MIRENE RAMOS DE MORAES SOUZA Endereço: RUA CORONEL 

CARACIOLO DE MELO, 505, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-475 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS EVENTUAIS 

HERDEIROS/INTERESSADOS para tomar ciência e/ou providências que 

entender pertinentes, de conformidade com o despacho abaixo transcrito: 

Decisão/Despacho: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006704-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE GUILHERME DE SOUZA 

INVENTARIADO: MIRENE RAMOS DE MORAES SOUZA Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que não se trata de beneficiário da justiça 

gratuita nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Assim sendo, intime-se o 

Requerente para que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovando o pagamentos das custas/taxas, sob pena de indeferimento 

da inicial, art. 321 do CPC. Se cumprida esta determinação, no prazo 

fixado, fica, desde já, decidido/determinado o seguinte: Atento ao que 

consta na inicial, Id 12258169, e, em observância dos artigos 664 e 665 do 

CPC , sem prejuízo de processamento como inventário ordinário, se for o 

caso, art. 626 e seguintes do CPC ou arrolamento sumário, art. 659 do CPC 

, recebo a inicial, por ora, como arrolamento comum, art. 664 do CPP. 

Nomeio inventariante o Requerente JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, e, 

embora dispensável, poderá ser lavrado termo de compromisso, se 

necessário, mediante simples requerimento na Secretaria desta Vara 

Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não 

obstará a conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo 

em vista que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” E mais, 

conforme bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive 

em relação ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Necessário, todavia, que o 

inventariante comprove, ainda, a existência ou não de registro de 

testamento em nome da de cujus, nos termos do Provimento 56/2016 do 

CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe 

ao inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, demonstrar o pagamentos 

das custas/taxas, e, complementar a inicial em relação ao cumprimento do 

Provimento 56/2016-CNJ, bem como apresentar o plano de partilha, com a 

indicação do (s) bem (ns)/patrimônio, valor (es) e cota parte de cada 

herdeiro ou pedido de adjudicação, em observância inclusive do art. 1829 

do Código Civil . Em seguida, cite(m)-se o(s) herdeiro(s), que não 

estiverem representados pelo mesmo advogado do inventariante, pelo 

correio, e, quanto a publicação de edital, nos termos do inciso III do art. 

259 do CPC , a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 

(quinze) dias, por parte dos herdeiros/interessados. Após, se houver 

testamento ou interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, vista ao 

Ministério Público. Do contrário, voltem imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se. Assinado eletronicamente por: 

G I L P E R E S  F E R N A N D E S  D A  S I L V A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 2 4 3 7 3 5 0  1 8 0 4 0 9 1 9 1 6 3 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 6 5 6 9 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 18 de maio de 2018 . Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036988-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA KEIKO KOBAYASHI OAB - MT21194/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. D. T. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1036988-04.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

GUADALLUPE DE SOUZA CAMPOS Endereço: RUA SESSENTA E SEIS, 18, 

SETOR I, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-468 PARTE REQUERIDA: 

Nome: NILTON CESAR DA TRINDADE Endereço: RUA ARENÁPOLIS, 520, 

JARDIM RENASCER, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-368 FINALIDADE: Nos 

termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito 

para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 228 de 616



tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID N. 

13224267), e tomar as providências que entender pertinentes. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,16 de maio de 2018. Willma Giselle Santos de 

Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004509-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT0009066A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT0015165A (ADVOGADO)

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1004509-21.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

WAGNER FRANCISCO Endereço: RUA AMOR PERFEITO, 02, (RES J D 

CAMPOS) AV. A QD 15, NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78149-548 PARTE REQUERIDA: Nome: DANIELE FIRMINO ROSA Endereço: 

AVENIDA SENADOR METELO, 556, GRUPO AVENIDA, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-600 FINALIDADE: Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 1.205/2016 da CNGC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO apresentada, no prazo legal.. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,18 de maio de 2018. assinado eletrônicamente por Marya 

Santanna de Souza /GESTORA JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010886-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. (RÉU)

C. C. L. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1010886-08.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

CRISTIANO SCHMITZ Endereço: avenida principal, sn, comunidade alto 

alegre, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PARTE REQUERIDA: Nome: 

matheus cavalcante schmite Endereço: RUA DOIS MIL, quad 2 n. 29, 

JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-830 Nome: cristiani 

cavalcante leitão Endereço: RUA DOIS MIL, quad.2 n.29, JARDIM IMPERIAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-830 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do 

teor das certidões do Sr. Oficial de Justiça (ID N. 13270246 e ID N. 

13270295), e tomar as providências que entender pertinentes. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,18 de maio de 2018. Willma Giselle Santos de 

Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013127-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ À CENTRAL DE MANDADO : MANDADO DE INTIMAÇÃO 

CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA JUSTIÇA GRATUITA ZONA 006 

PROCESSO : 1013127-52.2018.8.11.0041 REQUERENTE:Nome: EDVAN 

GUIMARAES DE SOUZA Endereço: PRINCIPAL, 15, QUADRA 01, NOVA 

CONQUISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 REQUERIDO:Nome: ANDRÉIA 

GUIMARÃES PEREIRA Endereço: AVENIDA BRASIL, QUADRA 1, N 15, 

BAIRRO NOVA CONQUISTA, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-508 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para enviar à CENTRAL DE MANDADOS O PRESENTE 

EXPEDIENTE COM O OBJETIVO DE: - CUMPRIMENTO DAS 

DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA CARTA PRECATÓRIA ANEXA. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 18 de maio de 2018. 

____________________________ GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033307-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. D. S. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO OAB - MT0006797A 

(ADVOGADO)

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO)

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO OAB - MT0009304S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Dados do Processo: Processo: 1033307-26.2017.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: THATIANE SOARES LUGES Endereço: RUA CANADÁ, 208, SANTA 

ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-050 Parte Ré: Nome: VICTOR 

BERNARDES DA SILVA NETTO Endereço: RUA DICO VIEIRA, 323, - ATÉ 

1095/1096, CAIMBÉ, BOA VISTA - RR - CEP: 69312-150 FINALIDADE: Nos 

termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito 

para EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES: AUTOR E REQUERIDO para 

comparecimento em audiência designada para o dia 07/06/2018 às 16:30 

horas, conforme dados descritos no teor do despacho DE ID N. 12621467 

proferido nos autos. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 18 de maio de 

2018.assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima.Analista 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033298-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. P. D. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT0005324A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

I. C. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1033298-64.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: DILMA 

DIAS DE AMORIM Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 57, COOPHAMIL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78028-000 PARTE REQUERIDA: Nome: ANTÔNIO 

EDISON PINTO DE FIGUEIREDO Endereço: RUA MAJOR FIRMO 

RODRIGUES, CASA 08, RUA 28, QUADRA 34,, COOPHAMIL, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78028-120 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

AUTORA, acima qualificada, para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO prolatado neste 

processo. DESPACHO ID N. 12621491 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,18 

de maio de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002810-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GHISLAINE NADAF POUSO (EXEQUENTE)

PAULO OCTAVIO NADAF POUSO TORRES CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT0004939A (ADVOGADO)

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAULIO TORRES CRUZ JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO BAGATELLI GONCALVES OAB - MT21452/O (ADVOGADO)

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1002810-29.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

GHISLAINE NADAF POUSO Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JOAQUIM 

AUGUSTO DA COSTA MARQUES, 626, Ed. Marselha, Ap. 1204, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-175 Nome: PAULO OCTAVIO 

NADAF POUSO TORRES CRUZ Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA MARQUES, 626, Ed. Marselha, apto 1204, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-175 PARTE REQUERIDA: Nome: 

BRAULIO TORRES CRUZ JUNIOR Endereço: AVENIDA IPIRANGA, 505, ap. 

2301, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-035 FINALIDADE: Nos 

termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito 

para EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS AUTORES, acima qualificados, para 

tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto a proposta 

de pagamento do REQUERIDO prolatado neste processo. PROPOSTA DE 

PAGAMENTO ID N. 13122201 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,18 

de maio de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1103858 Nr: 12072-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOA, IDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

OLIVEIRA- UNIC - OAB:7.590/MT, EDYELLEN NUNES DA SILVA - 

OAB:20431/E

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de pedido de Cumprimento de Sentença por meio do qual 

verifica-se que foi decretada a prisão do Executado, fls. 57/58.

O Exequente à fl. 81 requer a juntada e a homologação do acordo 

entabulado entre as partes, fls. 82/83.

Requereu, ainda, a suspensão do cumprimento da prisão civil decretada 

às fls. 57/58, bem como a expedição do alvará de soltura em favor do 

Executado.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a 

quaisquer das partes, razão pela qual, HOMOLOGO o acordo formulado 

pelas partes, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.

 Por conseguinte, considerando a avença, suspendo os efeitos da 

decisão que decretou prisão do Executado nestes autos, sem prejuízo de 

seu restabelecimento se evidenciada a necessidade.

Expeça-se imediatamente o alvará de soltura em favor do Executado, para 

colocá-lo em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

 Por derradeiro, determino, ainda, para fim de cumprimento do acordo, a 

suspensão do presente processo, cientificando as partes de que 

decorrido o prazo, não havendo manifestação, deverá ser o feito 

concluso para sentença de extinção.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, se necessário, em regime de plantão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1028582 Nr: 36083-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDOL, AGDL, SGDL, AGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MAURICIO CAPITULA 

- OAB:14.538/MT

 Intimo o executado na pessoa de seu advogado para oferecer 

Impugnação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 393260 Nr: 28552-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVS, RDVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRR

 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: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833

 Vistos, etc...

Diante da manifestação do exequente na petição de fls. 172, intime-se o 

executado, por meio de seu advogado constituído, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre o pedido de desistência da ação, 

cientificando-a que o seu silêncio será tido como concordância ao pedido.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me à conclusão.

Cumpra-se. Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004613-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. R. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

S. W. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1004613-13.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: BRUNIELLY FERNANDA RAMOS Endereço: RUA SANTA CECILIA, 

52, CIDADE VERDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 Parte Ré:Nome: 

SANDRO WENDERSON DA CUNHA Endereço: BR 364, KM 12, 

PENITENCIARIA CENTRAL PASCOAL RAMOS, PASCOAL RAMOS, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78000-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A) SANDRO WENDERSON DA CUNHA, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, de conformidade com o despacho abaixo transcrito e 

com a petição inicial, para responder a ação, caso queira. AUDIÊNCIA: dia 

17/07/2018, às 14:00 horas Decisão/Despacho: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 1004613-13.2018.8.11.0041 – PJe – 

Alimentos com Pedido de Provisórios Finalidade: Conciliação, instrução e 

julgamento Local/Data/Horário: Cuiabá, 08 de maio de 2018, às 14:40 horas 

P r e s e n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza Requerente: 

- Beatriz Ramos da Cunha, rep./Brunielly Fernanda Ramos, RG: 1640718-0 

SEJUSP/MT, CPF: 032.036.451-81 Defensor Público: - Emídio de Almeida 

Rios Ocorrência: Aberta a audiência, restou prejudicada a tentativa de 

conciliação, em razão da ausência do Requerido, o qual não foi citado e 
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intimado, conforme ids. 13062633 e 12506058. O douto patrono da Autora 

assim manifestou: MM. Juiz, considerando as tentativas frustradas de se 

encontrar o Requerido e, considerando ainda, que o demandado omite de 

forma expressa o seu endereço, não havendo como descobrir seu atual 

paradeiro, requer-se que seja o mesmo citado por edital, assim como o 

normal prosseguimento do feito. Deste modo, encaminho os autos ao MM. 

Juiz para deliberações. (audiência encerrada às 14:46 horas) 

Deliberações Em seguida, foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... 

Acolho o requerimento formulado. Cite-se o Requerido Sandro Wenderson 

da Cunha por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo de 

citação, e não havendo resposta, fica desde já decretada à revelia do 

Requerido, e nomeada curadora especial a Defensora Pública Dra. 

Gislaine Desto, a ser intimada para os fins de direito. Pelo mesmo edital, 

intime-se o Requerido para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 17/07/2018, às 

14:00 horas, acompanhado das provas que tiver a produzir e cientifique-o 

de que o seu não comparecimento na audiência importará no julgamento 

da ação a sua revelia e comparecendo e não havendo acordo, poderá 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à oitiva de testemunhas e à prolação de sentença. Intime-se, 

ainda, o Requerido do inteiro teor da ação e da decisão que fixou 

alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

e o adimplemento por parte do Requerido, cujo valor será devido a partir 

da citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês mediante 

recibo ou depósito na conta bancária indicada nos autos. Saem a 

representante legal e seu patrono intimados para comparecerem na 

audiência acima redesignada, acompanhados das provas que pretendem 

produzir e ciente de que sua ausência importará na extinção e 

arquivamento do processo. Nada mais havendo a registrar, o MM. Juiz 

determinou o encerramento deste termo, que lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu _______ Zamaris Patrícia Dias de Souza, que o 

digitei e subscrevi. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 18 de maio de 

2018. Analista Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005385-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. D. C. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. N. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1005385-73.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: CRISTINE VIEIRA DA CUNHA Endereço: RUA MARANGUAPE, 245, 

PEDREGAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 Parte Ré:Nome: EZIO 

CLAUDINO DO NASCIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A) EZIO CLAUDINO DO NASCIMENTO, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, e intimação da CURADORA ESPECIAL, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, 

para responder a ação, caso queira. Decisão/Despacho: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1005385-73.2018.8.11.0041 – PJe – Alimentos c/c Pedido de Provisórios 

Finalidade: Conciliação, instrução e julgamento Local/Data/Horário: Cuiabá, 

08 de maio de 2018, às 17:50 horas P r e s e n t e s Conciliadora: - 

Zamaris Patrícia Dias de Souza Requerente: - Pedro Henrique da Cunha 

Nascimento e Felipe da Cunha Nascimento, rep./Cristine Vieira da Cunha, 

RG: 2112876-6 SSP/MT, CPF: 874.943.532-91 Defensor Público: - Emídio 

de Almeida Rios Ocorrência: Aberta a audiência, restou prejudicada a 

tentativa de conciliação, em razão da ausência da representante legal do 

Requerente, embora devidamente intimada, conforme id. 12358346. 

Ausente também o Requerido, o qual não foi citado e intimado, conforme 

certidão negativa de id. 12382097. O douto patrono do Autor ratificou a 

petição de id. 12615276, em que esclareceu que os requerentes não 

possuem informação acerca da atual localização do demandado, estando 

o mesmo em lugar incerto, e, assim, requereu a realização da citação e 

intimação por edital, nos moldes do artigo 256, II do Código de Processo 

Civil. Também se manifestou assim: MM. Juiz, considerando que o 

Requerido não foi citado e que são dois os autores, sendo um deles, 

Pedro Henrique, portador de atraso mental, emenda-se a inicial postulando 

pela fixação dos alimentos, tanto provisórios como definitivos, no 

equivalente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo. Deste modo, 

encaminho os autos ao MM. Juiz para deliberações. (audiência encerrada 

às 18:04 horas) Deliberações Em seguida, foi proferido o seguinte 

despacho: Vistos, etc... Quanto aos alimentos, mantenho os provisórios 

conforme determinado na decisão prolatada sob o id. 12213088. Quanto 

ao pedido de citação por edital, acolho e determino a citação do Requerido 

Ezio Claudino do Nascimento, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

quanto aos termos da ação e, para querendo, contestá-la no prazo de 15 

(quinze) dias, fazendo-se constar do edital as advertências legais de que 

não contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela 

parte Autora (art. 344 do CPC). Intime-o, pelo mesmo edital, da decisão que 

arbitrou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo e o adimplemento por parte do Requerido, cujo valor será devido a 

partir da citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês 

mediante recibo ou depósito na conta bancária indicada nos autos, e 

ainda, para comparecer na audiência de tentativa de conciliação, instrução 

e julgamento, a qual redesigno para o dia 17/07/2018 às 14:30 horas, 

acompanhados de advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a sua ausência em confissão e revelia. 

Na audiência se não houver acordo, poderá o Requerido contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida à oitiva 

de testemunhas e à prolação de sentença. Decorrido o prazo e não 

havendo contestação, o que deverá ser certificado, fica desde já 

decretada a revelia do Requerido e nos termos do artigo 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, nomeio-lhe Curadora Especial a d. Defensora 

Pública Dra. Gislaine Figueira Desto, a quem se dará vista dos autos para 

os fins de direito pelo prazo legal e deverá ser intimada para comparecer 

na audiência acima designada. Saindo intimados os Requerentes, na 

pessoa da representante legal, e o douto patrono dos Autores para que 

compareça à audiência acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do feito. Cientifique-se o Ministério Público. Nada 

mais havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste 

termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu _______ 

Zamaris Patrícia Dias de Souza, que o digitei e subscrevi. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA GILPERES 

F E R N A N D E S  D A  S I L V A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 2 6 2 1 4 8 0  1 8 0 5 1 5 1 8 4 7 5 6 9 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 5 1 0 5 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 18 de maio de 2018 Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012546-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE CANTARELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 
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autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de fevereiro, março e abril de 

2.018, 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 Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012943-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYELY FERNANDES DOS SANTOS OAB - 051.664.861-61 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MACEDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de março, abril e maio de 2.018, 

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 Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013336-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. S. Q. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDELEUZA PEREIRA DA SILVA OAB - 016.249.531-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PINTO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de março, abril e maio de 2.018, 

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 Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006302-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DANIELA OLIVEIRA NOBRE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3817/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006302-92.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[Tutela e Curatela]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA DANIELA OLIVEIRA NOBRE MENDES Parte 

Ré: REQUERIDO: FORUM DA COMARCA DE CUIABA Vistos, etc. Remetam 

- se os presentes autos para a 4ª Vara de Família e Sucessões de 

Cu iabá /MT,  devendo  se r  assoc iad o  a o s  a u t o s  d e 

n.º.1027734.07.2017.08.11.00041. Às providências necessárias. Cumpra 

- se. CUIABÁ, 16 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006751-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

NILTON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

DANIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ARQUIMEDES BENEDITO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOMEDES DA SILVA (INVENTARIADO)

NILZA PEREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

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 : 

1006751-50.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 77.099,48; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: BENEDITA PEREIRA DA SILVA, DIVINA 

PEREIRA DA SILVA, DANIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, VLAUDEMIR 

PEREIRA DA SILVA, NILTON CESAR DA SILVA, ARQUIMEDES BENEDITO 

PEREIRA DA SILVA Parte Ré: INVENTARIADO: NILZA PEREIRA DA SILVA, 
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NICOMEDES DA SILVA Vistos, etc. Defiro por ora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do 

Código de Processo Civil Nomeio Inventariante a Srª BENEDITA PEREIRA 

DA SILVA, que prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. 

Manifeste a inventariante, quanto ao interesse na conversão do presente 

Inventário para o rito de Arrolamento, devendo, para tanto, além dos 

documentos já existentes nos autos, providenciar, no prazo de 20 (vinte) 

dias: a) Relação e partilha amigável dos bens dos de cujus; b) Prova de 

pagamento do Imposto “causa mortis” juntando aos autos respectivas 

guias do seu recolhimento, ou prova de isenção de conformidade com a 

Lei 7.850 de 18/12/2002. c) certidão acerca da existência de testamento 

deixado pelos autores da herança, expedida pela CENSEC – Central 

Notarial de Serviços Compartilhados; d) Certidão negativa da Fazenda 

Pública Federal, Estadual expedida pela PGE e Municipal, em nome do de 

cujus. Cumpridas as determinações acima, conclusos os autos para 

deliberação e/ou homologação da partilha. Não sendo interesse da 

Inventariante em converter o presente inventário para o rito de 

arrolamento, depois de prestado o compromisso, deverá prestar 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). 

Prestadas as declarações, tome-se por termo. Após, promovam-se às 

citações na forma determinada no art. 626 do CPC e digam no prazo 

comum de 15 (quinze) dias sobre as primeiras declarações. Não havendo 

discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas 

declarações, tomando-se por termo e sobre elas manifestando-se no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). Ciência ao Ministério Público. 

Por fim, concluso. 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: 1007176-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLISLAINE FERNANDA RAMOS LUCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício ao Banco Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a existência 

de valores a título de PIS em nome do falecido, no prazo de 10 (dez) dias. 

Com as respostas nos autos, intimem-se as autoras para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007229-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA PEDROSA SOUZA (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO PEDROSO DE SOUZA (REQUERENTE)

ODAIL PEDROSO DE SOUZA (REQUERENTE)

DEVAIR PEDROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUZIMAR PEDROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DE SOUZA (INVENTARIADO)

NILCE PEDROSA DE SOUZA (INVENTARIADO)

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 : 

1007229-58.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 120.185,30; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DEVAIR PEDROSA DE SOUZA, ODAIL 

PEDROSO DE SOUZA, MARA LUCIA PEDROSA SOUZA, LUZIMAR 

PEDROSA DE SOUZA, JOSE ROBERTO PEDROSO DE SOUZA Parte Ré: 

INVENTARIADO: NILCE PEDROSA DE SOUZA, JOSE LOURENCO DE 

SOUZA Vistos, etc. Defiro por ora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil 

Nomeio Inventariante a viúva Srª DEVAIR PEDROSA DE SOUZA. Intime-se 

a Inventariante para providenciar: a) - recolhimento do imposto “causa 

mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção 

nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; b) – certidão acerca da existência 

de testamento deixado pelos autores da herança, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados; c) – a partilha. As 

providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias. Ciência ao 

Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 

de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008613-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA BALDUINO FERREIRA (REQUERENTE)

EUDA NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

EUZA NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

EULA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BALDUINO FERREIRA (INVENTARIADO)

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 : 

1008613-56.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 37.903,99; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: EULALIA BALDUINO FERREIRA, EULA MARIA 

DOS SANTOS, EUZA NUNES FERREIRA, EUDA NUNES FERREIRA Parte Ré: 

INVENTARIADO: JOSE BALDUINO FERREIRA Vistos, etc. Defiro por ora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e 

artigo 98 do Código de Processo Civil Nomeio Inventariante a herdeira Srª 

EULALIA BALDUINO FERREIRA. Intime-se a Inventariante para 

providenciar: a) - recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos 

autos as guias de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 

7.850 de 18/12/2002; b) – certidão acerca da existência de testamento 

deixado pelos autores da herança, expedida pela CENSEC – Central 

Notarial de Serviços Compartilhados; c) – a partilha. As providências 

deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias. Determino a pesquisa 

BACENJUD em nome do falecido a fim de verificar a existência de valores 

em seu nome. Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009205-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA KUBICHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (INVENTARIADO)

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 : 

1009205-03.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

MINISTÉRIO PÚBLICO, Intimação / Notificação]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: TEREZINHA APARECIDA KUBICHEN Parte Ré: 

INVENTARIADO: JOSE DA SILVA Vistos, etc. Defiro por ora os benefícios 

da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do 

Código de Processo Civil Nomeio Inventariante a Srª. TEREZINHA 

APARECIDA KUBICHEN, que prestará o compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do 

CPC). Após, proceda-se com as citações (art. 626, §1 do CPC) e, em 

seguida, intime-se a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, §4º 

do CPC), para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, 

caput). Determino ainda, que a inventariante providencie a juntada do 

recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de 

recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, 

junte também aos autos, certidão acerca da existência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados. Determino a pesquisa BACENJUD a fim de 

localizar valores em nome do falecido. Por fim, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009788-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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IVALDO JOSE MATIUSSO DE SOUZA (REQUERENTE)

AYDE MATTIUZO DE LIMA (REQUERENTE)

EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU (REQUERENTE)

SANDRA REGINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

APARECIDO DE SOUZA MATHIUZO (REQUERENTE)

MARIA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

MARCILENE DE SOUZA CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

ORLANDO DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

MARCIA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

MARILENE DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

MARIANA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - MT0011382A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELVITA DE SOUZA CARVALHO (INVENTARIADO)

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 : 

1009788-85.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 162.711,46; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARILENE DE SOUZA CARVALHO, MARIANA 

DE SOUZA CARVALHO, ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO, MARCIA DE 

SOUZA CARVALHO, JOSE DE SOUZA CARVALHO, ORLANDO DE 

SOUZA CARVALHO, MARIA DE SOUZA CARVALHO, MARCILENE DE 

SOUZA CARVALHO DE OLIVEIRA, SANDRA REGINA DE CARVALHO, 

APARECIDO DE SOUZA MATHIUZO, AYDE MATTIUZO DE LIMA, EVANILTO 

DE SOUZA MATIUSSU, IVALDO JOSE MATIUSSO DE SOUZA Parte Ré: 

INVENTARIADO: DELVITA DE SOUZA CARVALHO Vistos, etc. Defiro o 

pedido de recolhimento das custas processuais no final do processo. 

Nomeio Inventariante a Srª MARILENE DE SOUZA CARVALHO, que 

prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. Manifeste a 

inventariante, quanto ao interesse na conversão do presente Inventário 

para o rito de Arrolamento, devendo, para tanto, além dos documentos já 

existentes nos autos, providenciar, no prazo de 20 (vinte) dias: a) Relação 

e partilha amigável dos bens dos de cujus; b) Prova de pagamento do 

Imposto “causa mortis” juntando aos autos respectivas guias do seu 

recolhimento, ou prova de isenção de conformidade com a Lei 7.850 de 

18/12/2002. c) certidão acerca da existência de testamento deixado pelos 

autores da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados; d) Certidão negativa da Fazenda Pública Federal, Estadual 

expedida pela PGE e Municipal, em nome do de cujus. Cumpridas as 

determinações acima, conclusos os autos para deliberação e/ou 

homologação da partilha. Não sendo interesse da Inventariante em 

converter o presente inventário para o rito de arrolamento, depois de 

prestado o compromisso, deverá prestar declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art. 620, do CPC). Prestadas as declarações, tome-se por 

termo. Após, promovam-se às citações na forma determinada no art. 626 

do CPC e digam no prazo comum de 15 (quinze) dias sobre as primeiras 

declarações. Não havendo discordância quanto aos valores, iniciais ou 

atribuídos, às últimas declarações, tomando-se por termo e sobre elas 

manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). Ciência 

ao Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

15 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008718-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILMA PIRES DE CAMARGO (REQUERENTE)

MARIO CESAR BASTOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0002409S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Dê-se vistas ao Ministério Público. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008784-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JUCELINA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HORLANDO DE QUEIROZ LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008784-13.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 42.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ARROLAMENTO SUMÁRIO (31)/[Inventário e Partilha]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCA JUCELINA SILVA 

LIMA Parte Ré: REQUERIDO: JOSE HORLANDO DE QUEIROZ LIMA Vistos, 

etc. Defiro por ora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos 

termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil Nomeio 

Inventariante a viúva Srª FRANCISCA JUCELINA SILVA LIMA. Intime-se a 

Inventariante para providenciar: a) - recolhimento do imposto “causa 

mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção 

nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; b) – certidão acerca da existência 

de testamento deixado pelos autores da herança, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados; c) – certidão negativa da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal em nome dos de cujus. d) – 

termo de renúncia com as assinaturas reconhecidas firma em cartório ou 

realizada na escrivania desta Vara. As providências deverão se dar no 

prazo de 20 (vinte) dias. Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008828-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício ao Banco Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a existência 

de valores a título de PIS/PASEP, em nome do falecido, no prazo de 10 

(dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se a autora para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008973-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA DA CRUZ SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício ao Banco Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a existência 

de valores a título de PIS e FGTS, em nome do falecido, no prazo de 10 

(dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se as autoras para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010602-97.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIVA SARTORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011263-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTANA BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522/O 

(ADVOGADO)

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO PINTO DE FRANÇA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o 

pagamento do valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos 

termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título 

executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da 

multa é a intimação do devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do 

advogado constituído, por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 

2º). Quanto o devedor for representado pela Defensoria Pública ou não 

tiver representante nos autos, deve ser intimado por carta com aviso de 

recebimento (CPC 513 § 2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). 

Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º). Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(CPC 523 § 3º e 831). O devedor pode apresentar impugnação, 

independente da penhora, alegando os temas apontados no rol legal (CPC 

525 § 1º). Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de 

efeito suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da 

prestação (CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a 

imposição de caução (CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011805-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FONTES FONSECA (REQUERENTE)

ISABELA FONSECA RIOS (REQUERENTE)

ANA ISABEL FONTES (REQUERENTE)

DANIEL BOTELHO DA FONSECA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA SOARES CARVALHO OAB - MT12895/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ISABEL FONTES (INVENTARIADO)

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 : 

1011805-94.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 536.690,15; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Administração de Herança, Inventário e 

Partilha]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA ISABEL 

FONTES, ELIANA FONTES FONSECA, DANIEL BOTELHO DA FONSECA 

FILHO, ISABELA FONSECA RIOS Parte Ré: INVENTARIADO: ANA ISABEL 

FONTES Vistos, etc. Nomeio Inventariante a viúva Srª. Ana Isabel Fontes 

da Fonseca, que prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, 

proceda-se com as citações (art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, intime-se 

a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), para que 

se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). Determino 

ainda, que a inventariante providencie a juntada do recolhimento do 

imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou 

prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, junte também 

aos autos, certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor 

da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. Determino a pesquisa BACENJUD a fim de localizar 

valores em nome do falecido. Defiro o pagamento das custas processuais 

ao final do processo. Vejamos jurisprudência relacionada ao pagamento 

das custas ao final: TJ-RS - Agravo de Instrumento : AI 70065515884 RS 

Publicado por Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Processo AI 

70065515884 RS Orgão Julgador Oitava Câmara Cível Publicação Diário da 

Justiça do dia 06/07/2015 Julgamento 2 de Julho de 2015 Relator José 

Pedro de Oliveira Eckert Andamento do Processo Ementa AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. 

DEFERIMENTO. Considerando que os herdeiros e o espólio não têm 

disponibilidade imediata de valores, defere-se o pagamento de custas ao 

final, inclusive para fins de não obstar o acesso à Justiça. Precedentes. 

AGRAVO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70065515884, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 02/07/2015). Por fim, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013258-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAIR PATRICIO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR VARELLA (INVENTARIADO)

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 : 

1013258-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SENAIR PATRICIO DO CARMO 

INVENTARIADO: GUIOMAR VARELLA Vistos, etc. Defiro por hora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio Inventariante o viúvo SINAIR 

PATRICIO DO CARMO, que prestará o compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias. Compulsando os autos, verifico que todos os herdeiros são 

maiores e capazes, possibilitando assim, A CONVERSÃO deste Inventário 

para o rito de Arrolamento, eis que, mais célere e menos formal, visando 

assegurar à rápida e eficaz prestação jurisdicional. Assim, manifeste o 

inventariante, quanto ao interesse na conversão do presente Inventário 

para o rito de Arrolamento, devendo, para tanto, além dos documentos já 

existentes nos autos, providenciar, no prazo de 20 (vinte) dias: a) Relação 

e partilha amigável dos bens do de cujus; b) Prova de pagamento do 

Imposto “causa mortis” juntando aos autos respectivas guias do seu 

recolhimento, ou prova de isenção de conformidade com a Lei 7.850 de 

18/12/2002. c) Certidões negativas das respectivas Fazendas Públicas 

Municipal, Estadual e Federal em nome da de cujus; d) certidão acerca da 

existência de testamento deixado pela autora da herança, expedida pela 

CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados; Cumpridas as 

determinações acima, conclusos os autos para deliberação e/ou 

homologação da partilha. Não sendo interesse do Inventariante em 

converter o presente inventário para o rito de arrolamento, depois de 

prestado o compromisso, deverá prestar declarações nos 20 (vinte) dias 
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subsequentes (art. 620, do CPC). Prestadas as declarações, tome-se por 

termo. Após, promovam-se às citações na forma determinada no art. 626 

do CPC e digam no prazo comum de 15 (quinze) dias sobre as primeiras 

declarações. Não havendo discordância quanto aos valores, iniciais ou 

atribuídos, às últimas declarações, tomando-se por termo e sobre elas 

manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). Ao 

cálculo do imposto e digam em 05 (cinco) dias. Ciência ao Ministério 

Público. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de maio de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011700-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA APARECIDA MACHADO SOUSA SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SOUSA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de fevereiro, março e abril de 

2.018, 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 Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012026-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA REZENDE TOLOSA (AUTOR)

ANA PAULA REZENDE DOS SANTOS (AUTOR)

D. R. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ TOLOSA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de janeiro, fevereiro e março de 

2.018, 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, 14 de maio de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1013279-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANIA ISANA FIGUEIREDO AMORIM VITORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

KELLEN CRISTINA SILVA DE FIGUEIREDO OAB - MT11805/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO VITORIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLEN CRISTINA SILVA DE FIGUEIREDO OAB - 951.356.931-49 

(PROCURADOR)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - 003.704.491-50 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Dê-se vistas ao Ministério Público. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013097-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

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 : 

1013097-17.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE CARLOS DE SOUZA RÉU: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Denota-se dos autos 

que a parte autora pretende a declaração de união estável havida com 

DALVA FERREIRA DE MOURA, falecida em 04/06/2017, aduzindo ainda 

que da união nasceu uma filha. Entretanto, a inicial foi proposta em 

desfavor do MT-PREV – MATO GROSSO PREVIDENCIA, devendo a mesma 

ser ajuizada em desfavor dos filhos da falecida, bem como nem o espólio 

deverá ser parte, posto que entendimento consolidado tanto na doutrina e 

jurisprudência, que o reconhecimento de união estável post mortem, os 

herdeiros devem obrigatoriamente figurar no polo passivo da demanda, 

uma vez que a procedência da ação poderá implicar em alteração do 

quinhão hereditário de cada um, se houver. “(...) são interessados todos 

os herdeiros, em litisconsórcio necessário, pois cada qual deve defender 

seus próprios interesses, para que a decisão possa ser plenamente 

eficaz. Não me parece que o espólio tenha legitimidade passiva nessas 

ações de reconhecimento e de dissolução de união estável, já que o 

inventariante pode ter entendimento defensivo diverso."(AZEVEDO. Álvaro 

Villaça Estatuto da Família de Fato. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 

2001, p. 449-450) A situação, pois, revela a existência de litisconsórcio 
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necessário, na forma do disposto no artigo 47 do Código de Processo 

Civil, observando-se que, por se tratar de ação de reconhecimento de 

união estável post mortem, não é do espólio a legitimidade passiva, mas 

dos herdeiros do de cujus. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. COMPANHEIRO FALECIDO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

Na ação de reconhecimento de união estável post mortem, os herdeiros 

devem figurar no pólo passivo da demanda, visto que a procedência do 

pedido poderá atingir seus quinhões hereditários. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGÜIDA PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

(ART. 267, VI, DO CPC). TJRS Apelação Cível n.º 70015989858, Oitava 

Câmara Cível, Relator Des. José Ataídes Siqueira Trindade, julgada em 

11/08/2006 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. 

Na ação de reconhecimento de união estável post mortem, os herdeiros 

devem figurar no polo passivo da demanda, a fim de que lhes sejam 

assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, 

houve a citação apenas do espólio, representado pela filha da autora com 

o de cujus, o que impediu a participação no feito dos demais herdeiros 

interessados, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva do espólio. 

Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção do Processo. (Apelação Cível 

Nº 70035931401, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 29/07/2010). Nestes termos determino a 

emenda da inicial para que figurem no polo passivo da demanda os filhos 

da de cujus, excluindo-se o MT-PREV – MATO GROSSO PREVIDENCIA do 

polo passivo, nos termos do art. 321 do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Caso os filhos da de cujus estejam de acordo 

com o pedido do autor, poderá ser anexada procuração aos autos 

reconhecendo o pedido inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio 

de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012339-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAISA THAIS DA CRUZ PINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO PAULO DE PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de fevereiro, março e abril de 

2.018, 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, 17 de maio de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013402-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO SAMPAIO ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA OTOBONI CINTRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012834-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JÚNIOR FERREIRA DA COSTA PEDROSO (EXEQUENTE)

I. F. D. C. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BEZERRA OAB - 007.507.991-70 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DA COSTA PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o 

pagamento do valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos 

termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título 

executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da 

multa é a intimação do devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do 

advogado constituído, por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 

2º). Quanto o devedor for representado pela Defensoria Pública ou não 

tiver representante nos autos, deve ser intimado por carta com aviso de 

recebimento (CPC 513 § 2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). 

Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º). Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(CPC 523 § 3º e 831). O devedor pode apresentar impugnação, 

independente da penhora, alegando os temas apontados no rol legal (CPC 

525 § 1º). Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de 

efeito suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da 

prestação (CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a 

imposição de caução (CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1109945 Nr: 14626-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJVJ, DMDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miklael Danelichen de 

Oliveira Rodrigues - OAB:17889/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA APRESENTAÇÃO DE 

MEMORIAIS NO PRAZO DE 10(DEZ)DIAS, DE FORMA SUCESSIVA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1071410 Nr: 56001-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCA, JGCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE GUIMARAES FERNANDES 

BALDUINO - OAB:13587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1071410

Compulsando os autos verifico que o acordo acostado às fls. 91/94 foi 

devidamente cumprido. Isso porque o valor de R$ 7.518,60 (sete mil 

quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos) foi pago, conforme 

comprovantes acostados às fls. 94 e 100.

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO QUITADO O PERÍODO DE JUNHO DE 2.015 (fls. 22/24) A ABRIL 

DE 2.018 e JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.

Proceda-se a transferência do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

depositados em Juízo (fls. 100) para a Conta Poupança n.º 00009948-4, 

Agência n.º 0686, Operação 013, Caixa Econômica Federal, de titularidade 

da menor Gabrielly Coelho dos Santos. (fls. 91, item “1”)

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Isento de custas e verba honorária, pois concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita às partes.

 Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo, 

observando as cautelas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 852451 Nr: 55255-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBAR, MLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 852451

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC.

Saliento o que Oficial de Justiça deverá entrar em contato com a 

Exequente através do número de telefone: 65 – 9.98127-0681, para que 

possa acompanhá-lo na diligência.

Por fim, determino o desentranhamento do mandado de prisão (fls. 75), a 

fim de ser cumprido no mesmo endereço constante nos autos, bem como 

sua inclusão no bando de dados do Conselho Nacional de Justiça.

Com a certidão nos autos, intime-se a parte Exequente, para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1107419 Nr: 13582-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18.222-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que o requerido ainda não foi citado, desta 

feita determino a citação do requerido no endereço de fl. 97/verso.

O pedido de fls. 98/99, será analisado em audiência.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

13/08/2017, às 15 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC).

 Intime-se o requerente e cite-se o requerido, cientificando-a para 

comparecer à audiência, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a desta em confissão 

e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida 

das testemunhas.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 293256 Nr: 11278-48.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA DIAS NASCIMENTO, JOSE NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JANIO DIAS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não há ôbice para a homologação do presente feito.Em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 

do CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecimento de JÂNIO DIAS 

NASCIMENTO, na forma descrita, por meio do esboço de fls. 51/52, 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados.Após, 

transitada em julgado, expeça-se formal de partilha. Adotadas tais 

providências, promovam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 893219 Nr: 25377-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJDSC, PVDSCP, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 893219
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Diante das informações constantes na certidão de fls. 74, proceda-se 

pesquisa INFOSEG, a fim de averiguar se o Senhor Diogo Calazante 

Pereira, R.G., n.º 0068683-2 – SSP/MT faleceu.

Expeçam-se ofícios ao Cartório do 1.º Ofício da Capital, solicitando 

informações quanto a existência de certidão de óbito do Senhor Diogo 

Calazante Pereira, R.G., n.º 0068683-2 – SSP/MT.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 949294 Nr: 59909-76.2014.811.0041

 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: AFDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADA

 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

 Considerando que a sentença de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(...)Isto posto, ACOLHO O PEDIDO 

INICIAL por sentença (art. 487, III, alínea “a” do CPC), para reconhecer que 

a autora, Sra. ALVIRA FATIMA DA CUNHA SOARES convive com o Sr. 

ADJALMA SLVES DE ALMEIDA desde o ano de 1997 até .......

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1109945 Nr: 14626-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJVJ, DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miklael Danelichen de 

Oliveira Rodrigues - OAB:17889/MT

 Vistos em correição, etc.

Código: 1109945

Por estar realizando audiência na Vara em que é Titular, o Juiz em 

substituição legal não pôde presidir a audiência realizada às fls. 66.

Desse modo, redesigno a audiência de tentativa de Conciliação, Instrução 

e Julgamento para a data de 29/08/2017 às 14:30horas..

Intime-se a requerente, cite-se e intime-se a parte requerida, conforme 

determinação de fls. 53, cientificando-os para comparecer à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência daquele em extinção e 

arquivamento do processo e a desta em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida 

das testemunhas.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de junho de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1136108 Nr: 25627-41.2016.811.0041

 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: GISELY CAROLINA LACERDA PINHEIRO, SGLP, 

FERNANDA DE ARRUDA PINHEIRO, GISELY CAROLINA LACERDA 

PINHEIRO, JCPJ, JULIANA DE ARRUDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JULIO CESAR PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:OAB/MT 13.132, LAURA PATRÍCIA DOURADO AMORIM 

- OAB:9.217/MT, marcello biaggio norbiatto - OAB:21144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que existe herdeiro menor de idade dê - se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestar nos autos.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intim - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1135619 Nr: 25349-40.2016.811.0041

 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: FERNANDA DE ARRUDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JULIO CESAR PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que existe herdeiro menor de idade, dê - se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestar nos autos.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intim - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 901155 Nr: 30707-54.2014.811.0041

 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: IAV, SCMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE DALPIAN 

- OAB:9.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino o desarquivamento dos autos conforme requerido à fl. 130.

Defiro requerimento de fls. 134/135, determino a expedição de novo formal 

de partilha conforme especificado à fl. 135.

Após, expedido o formal, retorne os autos para o arquivo.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 883596 Nr: 18976-61.2014.811.0041

 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: CEDO, APDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDMMDS, RMMDS, LMMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES GONÇALVES DE 

LIMA - OAB:11806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT

 Vistos, etc.

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 127/127-verso, 

chamo o feito à ordem revogo a decisão de fl. 120.

Intime - se pessoalmente o filho do falecido, Sr. Rodrigo Medeiros Monteiro 

da Silva que se tornou maior de idade, para se manifestar nos autos com 

relação ao laudo de fls. 90/96 e para que se manifeste quanto a realização 

de novo exame de DNA (fl. 124).

Intime - se a parte requerida pessoalmente para se manifestar quanto ao 

laudo de fls. 90/96.

 Após, dê - se vista ao representante do Ministério Público para 
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manifestação.

Por fim, volte os autos conclusos para decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1165956 Nr: 38344-85.2016.811.0041

 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: ECCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO OLIVEIRA LOPES - 

OAB:13518-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6.983/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS.171/172 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1167340 Nr: 38955-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDNC, EPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUREMÁCIO JOSÉ TENÓRIO DE 

CARVALHO - OAB:4562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300-MT

 Vistos, etc.

Autos nº 1167340

Visando solucionar o litígio da forma mais célere, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 15/06/2018 às 13h30m.

Intimem-se as partes, por meio de seus representantes legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1014739 Nr: 29604-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos nº 1014739

Defiro o pedido de fls. 48 e determino seja expedido novo termo de 

guarda, sem estar condicionado à assinatura das partes.

Em seguida, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 727966 Nr: 23869-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLM, JMLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 727966

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por ANA 

LUISA LEITE DE MORAIS, menor representada por sua genitora, Senhora 

JANNYCE MARCELLE LEITE DA SILVA, em face de FABIO LUCAS DE 

MORAIS.

Às fls. 104 determinou-se a intimação pessoal da parte Autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção 

do feito.

Diante da impossibilidade de intimação pessoal (fls. 107), expediu-se 

intimação via edital com a mesma finalidade da decisão de fls. 104 (fls. 

108/109), cujo prazo transcorreu in albis. (fls. 110)

Com vistas dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Novo 

Código de Processo Civil (fls. 111/111 - verso).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Ana Luisa Leite 

de Morais, menor representada por sua genitora, Senhora Jannyce 

Marcelle Leite da Silva, em face de Fabio Lucas de Morais.

Em que pese a Autora ter sido devidamente intimada para que promovesse 

os atos e diligências, deixou transcorrer in albis o prazo.

Em decorrência do abandono da causa julgo EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso III do art. 485 do NCPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Sem custas e condenação em verba honorária, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita às partes.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1047730 Nr: 45282-33.2015.811.0041

 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: ERB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13.002-MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1047730

Verifico que o Banco do Brasil, órgão empregador do Autor, informou a 

esse Juízo o cumprimento da sentença de fls. 106/110 – verso.

Desse modo, indefiro o pedido de fls. 113 e determino o arquivamento dos 

autos, diante da certidão de trânsito em julgado sem interposição de 

recurso. (fls. 111)

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1105741 Nr: 12862-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPLO, TTSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 
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OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1105741

A Sentença proferida às fls. 31/34 transitou em julgado sem interposição 

de recurso. (fls. 37)

A Exequente requer o cumprimento de sentença. (fls. 38)

Nada obstante, não indica qual o período pretende executar, nem o valor a 

ser recebido.

Desse modo, determino a intimação da parte Exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente petição inicial em observância ao 

disposto no art. 798 do C.P.C., sob pena de indeferimento.

Não havendo manifestação, voltem conclusos para Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 805559 Nr: 12021-48.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMDS, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 805559

O Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública (fls. 97/100 – 

verso) foi provido à unanimidade. (fls. 116/120)

O acórdão transitou em julgado sem interposição de recurso. (fls. 124)

Desse modo, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 343026 Nr: 13228-58.2008.811.0041

 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: EM, TSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 343026

 A Sentença de fls. 34/35 transitou em julgado sem interposição de 

recurso, conforme certidão de fls. 36.

Considerando que não há cumprimento de sentença nos autos, não 

obstante o Senhor Emanoel Mognol ter apresentado justificativa (fls. 

46/52), determino a remessa dos autos ao arquivo, observando as 

cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1042273 Nr: 42620-96.2015.811.0041

 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: VOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPIFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIANE SADDI BECKER - 

OAB:9997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO IGNACIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15346

 Vistos, etc.

Autos n.º 1042273

Verifico que as partes requereram a desistência da presente ação (fls. 

227, item “3 3.1”).

Assim sendo, HOMOLOGO o pedido de desistência por parte da autora da 

presente Ação (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo a presente demanda 

sem resolução do mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos.

As partes renunciaram/desistiram dos honorários de sucumbência/verba 

honorária de fls. 89/89 – verso. (fls. 227, “3. 3.2”)

Eventuais custas finais deverão ser rateadas entre as partes.

 Cada parte arcará com a verba honorária de seus advogados.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 455407 Nr: 26612-20.2010.811.0041

 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: DGSB, SDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 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:

 Vistos, etc.

Autos n.º 455407

Intime-se pessoalmente a representante legal do Autor, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizado, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 375774 Nr: 12495-58.2009.811.0041

 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: MDCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJD, EJD, EJD, EJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 375774

A Sentença proferida às fls. 132/132 – verso transitou em julgado sem 

interposição de recurso, conforme certidão de fls. 141.

Diante da ausência de pedidos, arquivem-se os autos, observando as 

cautelas necessárias.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 805354 Nr: 11819-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHT, JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: alessandro meyer da fonseca - 

OAB:7057, ICEC INSTITUTO CUIABA DE ENSINO E CULTURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 805354

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por MIGUEL 

HENRIQUE TRENTO, menor representado por sua genitora, Senhora 

JOYCE PEDROSO TRENTO, em face de MICHEL TRENTO.

Às fls. 45 determinou-se a intimação pessoal da parte Autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção 

do feito.

Diante da impossibilidade de intimação pessoal (fls. 49), expediu-se 

intimação via edital com a mesma finalidade da decisão de fls. 45 (fls. 

50/51), cujo prazo transcorreu in albis. (fls. 52)

Com vistas dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Novo 

Código de Processo Civil (fls. 53/53 - verso).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Miguel Henrique 

Trento, menor representado por sua genitora, Senhora Joyce Pedroso 

Trento, em face de Michel Trento.

Em que pese a Autora ter sido devidamente intimada para que promovesse 

os atos e diligências, deixou transcorrer in albis o prazo.

Em decorrência do abandono da causa julgo EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso III do art. 485 do NCPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Sem custas e condenação em verba honorária, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita às partes.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013524-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE PEREIRA ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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 C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1013524-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROSIMEIRE PEREIRA ESTEVES 

Vistos, etc. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita nos termos 

do art. 98 do CPC e Lei n.º 1.060/50, bem como determino a tramitação do 

feito em segredo de justiça (art. 189, II do CPC). Dos informativos da inicial, 

extrai-se que a avó materna está cuidando da menor KARINNY TALLYTA 

ESTEVES ALEIXO tendo em vista que sua genitora faleceu, conforme 

atestado de óbito Id 13268614. Deste modo, mesmo sem a realização de 

Estudo Social, resta claramente comprovados, os requisitos do “fumus 

boni iuris” e do “periculum in mora”, a justificar o deferimento da medida 

liminar, sobretudo quanto ao segundo requisito, a demora na prestação 

jurisdicional ocasionará gravame potencial a menor, visto que sua genitora 

faleceu e existe informação nos autos de que o genitor também é falecido 

e ante a situação fática que evidencia prejuízo a infante e verificando 

ainda que a menor já se encontra na guarde de fato da avó materna. Da 

análise dos autos, mesmo em início de cognição, indubitável a ocorrência 

da probabilidade da existência do direito alegado, do perigo de dano 

irreparável e de difícil reparação para a menor, não sendo menos 

verdadeiro que a medida judicial é reversível a qualquer momento. 

Ademais, há de se considerar que nos litígios relativos às crianças, 

notadamente naqueles que envolvam pedido de guarda e/ou sua 

modificação, o julgador deve ter vistas, sempre e, primordialmente, para o 

interesse do menor, buscando assegurar-lhe convívio social digno e 

favorável ao seu desenvolvimento enquanto pessoa. POSTO ISSO, não 

podendo a criança ser objeto de negligência (CF, art. 227 e ECA, art. 5° e 

19), com fulcro no artigo 300, do CPC, antecipo a tutela e defiro a Guarda 

Provisória da menor KARINNY TALLYTA ESTEVES ALEIXO a avó 

ROSIMEIRE PEREIRA ESTEVES a quem nos termos do artigo 33 e §§, do 

ECA, defiro o direito/dever de representá-los em todos os atos da vida 

civil. Determino a realização de estudo psicossocial junto à residência das 

partes, no prazo de 30 (trinta dias). Tendo em vista de que há informação 

de que o genitor da menor é falecido, intime – se a requerente para juntar 

aos autos a certidão de óbito do mesmo. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013516-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. W. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANFRINE BARBOZA 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 Quarta 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 Quarta 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 Quarta Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013473-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. O. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE REZENDE DE OLIVEIRA OAB - 026.843.391-71 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEXSANDRO CLAUDIO 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 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, 18 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004768-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLEY DAMIANE DA SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004768-16.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL (1682)/[Registro de Nascimento de Filho de Brasileiro 

Nascido no Exterior]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA, CHRISLEY DAMIANE DA SILVA 

NOGUEIRA Parte Ré: Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS NO CASAMENTO DE 

SEPARAÇÃO DE BENS PARA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS ajuizada 

por RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA e CHRISLEY DAMIANE DA SILVA 

NOGUEIRA. A parte autora pugnou pela desistência da ação Id 12391424. 

É o relato. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO 

CONSENSUAL DE REGIME DE BENS NO CASAMENTO DE SEPARAÇÃO DE 

BENS PARA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS ajuizada por RONNIE 

PETERSON DIAS DA SILVA e CHRISLEY DAMIANE DA SILVA NOGUEIRA, 

peticionando os autores posteriormente não terem mais interesse nesta 

demanda. Assim, não tendo a parte autora interesse em dar continuidade 

ao processo, assim soa a jurisprudência: “O interesse do autor deve 

existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, 

a ação terá de ser rejeitada (JTJ 163/9, JTA 106/391).” (In nota 5, ao artigo 

3°, do Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, 39ª edição). Posto isto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da parte autora de Id 12391424 por 

Sentença (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo a presente ação sem 

resolução do mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas, pois concedo assistência judiciária gratuita. Transitado em 

Julgado, certifique-se e arquive–se, procedendo–se as devidas baixas e 

anotações de praxe. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009655-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO CARMINDO DE MORAES JUNIOR (REQUERENTE)

JOLINETE TEREZINHA SIQUEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

ELIANE DE FATIMA FERREIRA LONDON (REQUERENTE)

JOLIANE CONCEICAO SIQUEIRA (REQUERENTE)

ALCIDES BOSCO FERREIRA (REQUERENTE)

JOELI DO SOCORRO APARECIDA SIQUEIRA MILHORANCA (REQUERENTE)

MARCONI SAVIO DE MORAES (REQUERENTE)

SANDRO ANTONIO DE MORAES (REQUERENTE)

TEREZINHA DO CARMO FERREIRA (REQUERENTE)

BENEDITO SOARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANA ARAUJO DA SILVA LATORRACA FERREIRA OAB - MT15360/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA SOARES DE MAGALHAES LEQUE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1009655-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BENEDITO SOARES 

FERREIRA, TEREZINHA DO CARMO FERREIRA, ELIANE DE FATIMA 

FERREIRA LONDON, ALCIDES BOSCO FERREIRA, SANDRO ANTONIO DE 

MORAES, GONCALO CARMINDO DE MORAES JUNIOR, MARCONI SAVIO 

DE MORAES, JOELI DO SOCORRO APARECIDA SIQUEIRA MILHORANCA, 

JOLINETE TEREZINHA SIQUEIRA DA CONCEICAO, JOLIANE CONCEICAO 

SIQUEIRA INVENTARIADO: ELZA SOARES DE MAGALHAES LEQUE 

Vistos, etc. BENEDITO SOARES FERREIRA casado com ARLETE 

LATORRACA SOARES FERREIRA, TEREZINHA DO CARMO FERREIRA, 

ELIANE DE FATIMA FERREIRA LONDON casada com ANTONIO DA CUNHA 

LONDON, ALCIDES BOSCO FERREIRA, SANDRO ANTONIO DE MORAES 

casado com JOSIANE BUENO DE OLIVEIRA MORAES, GONÇALO 

CARMINDO DE MORAES JUNIOR casado com NOEMI DE SOUZA BUENO 

MORAES, MARCONI SÁVIO DE MORAES, JOELI DO SOCORRO 

APARECIDA SIQUEIRA MILHORANÇA, JOLINETE TEREZINHA SIQUEIRA DA 

CONCEIÇÃO casada com ELINALDO ANGELO DA CONCEIÇÃO e JOLIANE 

CONCEIÇÃO SIQUEIRA devidamente qualificados nos autos, ingressaram 

em juízo com o presente pedido de ABERTURA DE INVENTÁRIO COM 

PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO dos 

bens deixados por ELZA SOARES DE MAGALHÃES LEQUE, falecida em 

06/08/2013 (certidão de óbito, Id. 12672053). Com a inicial vieram os 

documentos dos herdeiros e seus conjugês, certidão de óbito dos 

herdeiros falecidos e certidões negativas em nome da falecida. 

Procuração da interessada MARINICE CRISTINI DE SOUZA CORVOISIER, 

Id. 12776728. Certidão de óbito do conjugê da falecida (Id. 12672093). 

Instrumento particular de cessão onerosa de direitos hereditário assinado 

pelos herdeiros, Id. 12672111. Certidão ANOREG, ID 13126145. Carreou 

aos autos as certidões negativas do “de cujus” perante a Fazenda Pública 

Federal (Id 12672081), Estadual/MT (Id 13277412) e certidão Municipal (Id. 

12672068). Plano de partilha apresentado, Id. 13126139. É o relatório. 

Decido. Cuida – de abertura de inventário proposto por BENEDITO 

SOARES FERREIRA casado com ARLETE LATORRACA SOARES 

FERREIRA, TEREZINHA DO CARMO FERREIRA, ELIANE DE FATIMA 

FERREIRA LONDON casada com ANTONIO DA CUNHA LONDON, ALCIDES 

BOSCO FERREIRA, SANDRO ANTONIO DE MORAES casado com JOSIANE 

BUENO DE OLIVEIRA MORAES, GONÇALO CARMINDO DE MORAES 

JUNIOR casado com NOEMI DE SOUZA BUENO MORAES, MARCONI 

SÁVIO DE MORAES, JOELI DO SOCORRO APARECIDA SIQUEIRA 

MILHORANÇA, JOLINETE TEREZINHA SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO casada 

com ELINALDO ANGELO DA CONCEIÇÃO e JOLIANE CONCEIÇÃO 

SIQUEIRA dos bens deixados por ELZA SOARES DE MAGALHÃES LEQUE, 

falecida em 06/08/2013 (certidão de óbito, Id. 12672053). Verifica-se que, 

na presente ação foram cumpridas todas as formalidades legais. As 

partes apresentaram o plano de partilha amigável. Certidão ANOREG, Id. ID 

13126145. O inventariante cumpriu todas as determinações judiciais, 

anexou certidões negativas da “de cujus” da perante a Fazenda Pública 

Federal (Id 12672081), Estadual/MT (Id 13277412) e certidão Municipal (Id. 

12672068). No caso dos autos, as provas documentais acostadas 

comprovam o título de herdeiros, cessionário e os bens do espólio, 

conforme exigência dos arts. 659 e 660 do CPC. Art. 659. A partilha 

amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será 

homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o 

O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, 

quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de 

homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de 

partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Art. 2.015 - Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha 

amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito 

particular, homologado pelo juiz. Novo código civil “Partilha amigável. Se os 

herdeiros forem maiores e capazes, havendo acordo unânime, possível 

será a partilha amigável, que deverá ser feita mediante escritura pública, 

por termo nos autos ou por escrito particular homologado pelo juiz. Em 

qualquer caso será imprescindível a assinatura do instrumento por todos 

os interessados ou por procurador com poderes especiais “(RT,622:715, 

606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 132:720, 541:298 E 567:235; RTJ, 

98:784; RF, 161: 252, 266: 193 E 282:299; RJTJSP, 47:31 E 65:236). Desta 

forma, não há ôbice para a homologação do presente feito. Em face do 

exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 do 

CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecimento de ELZA 

SOARES DE MAGALHÃES LEQUE, falecida em 06/08/2013 (certidão de 

óbito, Id. 12672053), na forma descrita, por meio do esboço de Id. 

13126139, ADJUDICANDO o único bem a Srª MARINICE CRISTINI DE 

SOUZA CORVOI, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros 

prejudicados. Transitada em julgado e juntado declaração de isenção de 

valores do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de 

quaisquer bens ou direitos - ITCD do de cujus, expeça-se Carta de 
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Adjudicação. Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036649-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. N. (REQUERENTE)

J. A. G. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA CATANEO SAGIN OAB - MT23318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036649-45.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte requerente a fim de, no prazo de 15 

dias, cumprir a decisão de ID 12506094. Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1286278 Nr: 3660-66.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAB, BABF, RABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEIR JOSE DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:35592/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 19, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1293124 Nr: 5873-45.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSB, EDMCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TOSTA LACERDA 

ALVES - OAB:17.010/MS

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1129036 Nr: 22605-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLDSM, ADSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 (vinte) DIAS

AUTOS N. 22605-72.2016.811.0041 – código: 1129036

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: K.L.S.M., representada por ADRIANA DA SILVA 

PINHO

PARTE REQUERIDA: EMERSON PHILTPALD PEREIRA MELO

INTIMANDO: K.L.S.M., representada por ADRIANA DA SILVA PINHO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que promova o 

andamento do feito, indicando bens à penhora e/ou adotando providência 

efetiva e apta ao prosseguimento da execução, sob pena de extinção, nos 

termos do Provimento nº 84/2014-CGJ, podendo a execução ser retomada 

assim que encontrados bens passíveis de constrição.

Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

 Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018.

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1091190 Nr: 6673-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPBS, IPBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/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. 67, 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.: 850828 Nr: 53848-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGV, ADSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES MOREIRA 

SAMANIEGO - OAB:5.112, FRANCISCA DE ARAUJO MARQUES - 

OAB:2661/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 185, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000196-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000196-17.2018.8.11.0041 

Partes do processo: Parte Autora: : MARIA HELENA MOREIRA DA SILVA 

Parte Ré: MARIA JOSE DA SILVA VISTOS, ETC. Tendo em vista que a 

curadora nomeada no ID 12570512 (Defensora Pública) já atua nos 

interesses da requerente, bem como, considerando que a defesa da ré é 

requisito essencial na presente ação, nos termos do art. 72, II, do CPC, 

nomeio Curador Especial à requerida, na pessoa do Coordenador do 

Núcleo de Práticas Jurídicas do ICEC, que deverá ter vista dos autos, para 

apresentar contestação. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o 
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necessário. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005193-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. K. D. A. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAINARA DE ARRUDA SILVA OAB - 054.032.611-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005193-43.2018.8.11.0041 Parte 

Autora:NICOLLAS KAUAN DE ARRUDA RIBEIROQ REPRESENTANTE: 

THAINARA DE ARRUDA SILVA Parte Ré: PATRICK DA SILVA RIBEIRO 

VISTOS, ETC. Trata-se de Cumprimento de Sentença cujo título executivo 

judicial correlato é originário de demanda que tramitava na 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Capital, todavia, o presente fora 

distribuído para esta serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no 

artigo 516, II, do Código de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

deste juízo para processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a 

remessa à 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 

Providencie o Sr. Gestor o necessário à implementação da presente 

decisão. Intimem-se. Às providências. Tangará da Serra/MT, 18 de maio de 

2018 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012903-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA TARCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANNY CALMON RAFAEL OAB - MT21897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA CORREA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n° 

1012903-17.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA (CURATELA 

LIMINAR) ajuizada por André Luiz de Oliveira Tarcio em face de Jurema 

Correa da Costa, ambos qualificados nos autos. Relata na exordial, que a 

interditanda é sua genitora e se encontra internada na Unidade de 

Tratamento Intensivo do hospital AMECOR, não possuindo condições de 

praticar os atos corriqueiros da vida civil. Pondera, ainda, que a 

demandada é beneficiária do INSS, e, por estar enferma, necessita que 

alguém receba o seu benefício previdenciário, razão pela qual requer a 

concessão de tutela de urgência, a fim de que seja nomeado como 

curador especial da requerida, na qualidade de filho, bem como a 

expedição de ofício ao Banco do Brasil, no qual a interditanda recebe a 

sua aposentadoria, a fim de que lhe seja autorizado o seu saque. Vindica, 

ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, além da interdição 

definitiva de sua genitora. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, analisando o pedido de tutela de 

urgência, necessário salientar que o art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil exige, para o deferimento da medida provisória vindicada, 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, tenho que tais 

requisitos legais se perfazem presentes. Isso, pois, evola-se dos 

documentos acostados à inicial (ID 13177625 - Pág. 9), que o estado de 

saúde da requerida é delicado, porquanto se encontra internada na UTI do 

Hospital AMECOR desde 20/03/2018, com sedação contínua, até o 

momento sem previsão de alta hospitalar, evidenciando, assim, a 

probabilidade do direito. De outro vértice, também constato a presença do 

fundado receio de dano, diante do quadro clínico da interditanda, uma vez 

que esta, a princípio, não possui o necessário discernimento para a 

prática dos atos da vida civil, deixando entrever que a demora pode 

ocasionar prejuízo com relação à gestão de seus bens. Pondero, ainda, 

que não vislumbro o perigo de irreversibilidade do deferimento da tutela de 

urgência vindicada. No mais, não se pode deixar de mencionar que a ação 

de interdição é instrumento processual destinado à defesa dos interesses 

do incapaz, sendo de rigor, no caso dos autos, a concessão da tutela 

provisória postulada. Nesse sentido, válido destacar o seguinte 

ensinamento sobre a curatela, in verbis: “a curatela, em sua figura básica, 

visa proteger a pessoa maior, padecente de alguma incapacidade ou de 

certa circunstância que impeça a sua livre e consciente manifestação de 

vontade, resguardando-se com isso, também, o seu patrimônio” 

(GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil 

– volume único. São PauLo: Saraiva, 2017. 1ª. p. 1.421) Logo, em face das 

alegações apresentadas, imperativo o deferimento da curatela provisória. 

Ante o exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 749, parágrafo único, 

ambos da Lei Processual , DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por 

conseguinte, NOMEIO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA TARCIO (filho) como 

curador provisório da requerida JUREMA CORREA DA COSTA, a fim de 

que possa assisti-la nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 

da Lei 13.146/2015). Em decorrência, determino seja lavrado o termo de 

compromisso, conforme determina o artigo 759 da lei processual, ficando 

autorizado, provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e 

administrar os bens da curatelanda, ressaltando que, por ora, o exercício 

de seu munus será exclusivamente para fins de postulação e recebimento 

do benefício perante o INSS, representação perante entidades 

médico-hospitalares e demais atos inerentes a ambas, bem como 

representação perante órgãos públicos e empresas privadas, ficando o 

curador provisório obrigado à prestação de contas quando instado para 

tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC e as 

respectivas sanções. Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo 

constar que fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de 

quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, 

pertencentes à interditanda, salvo com autorização judicial. No mais, deixo 

de designar, por ora, audiência de entrevista em decorrência da 

impossibilidade de comparecimento da interditanda, a qual, diga-se 

novamente, encontra-se internada na UTI geral do Hospital AMECOR em 

sedação contínua. Em decorrência, determino ao requerente que, 

semanalmente, preste informação para este juízo acerca do quadro clínico 

da interditanda. Concomitantemente, oficie-se ao nosocômio em que ela se 

encontra internada para que, da mesma forma, noticie nos autos, 

periodicamente, o estado de saúde da Sra. Jurema Correa da Costa. Por 

conseguinte, determino que o feito aguarde na Secretaria eventual 

restabelecimento da saúde da Sra. Jurema, para que seja possível a 

instauração do contraditório, ocasião em que os autos deverão tornar 

conclusos para deliberações. Em tempo, defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil, ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das 

custas, taxas, selos e despesas processuais, os honorários de advogado 

e peritos que atenderem o beneficiário. Finalmente, indefiro a pretensão de 

expedição de ofício à instituição bancária, na medida em que, de posse do 

Termo de Curatela, deverá o curador provisório comparecer à agência do 

INSS para que seja efetuado o seu cadastro como administrador, o que 

autorizará o saque do benefício previdenciário ao qual faz jus a 

interditanda. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se e intime-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 18 de maio de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015631-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDES PLACIDA MACIEL (AUTOR)

RONAN BENEDITO SALES (AUTOR)

JOSE MATEUS F ESPIRITO SANTO (AUTOR)

MARIA VILANIR DE SOUSA (AUTOR)

MARIA LAZARA FERREIRA (AUTOR)

GIRSE MORAES SANTOS (AUTOR)

VIRGINIA DE CARVALHO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1015960-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VENANCIA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1012753-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1000685-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE BORGES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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 
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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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1006470-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATYANE SILVA DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/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 ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1005870-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MATOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1006450-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DE LARA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/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 ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 0504961-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ALEIXO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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 
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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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1001771-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE CANO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO)

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1005420-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1005523-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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. Perlustrando os autos, verifico que o requerido 

pugnou pela extinção do processo em razão da ausência de CPF da parte 

requerente, a medida que tal situação o impossibilitou de aprofundar em 

temas que seriam utilizados em sua defesa. Com efeito, não avisto argúcia 

a tal preliminar, uma vez que consta na pela isagógica e dos documentos a 

ela acostados o numero do Cadastro de Pessoa Física da autora. 

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 04.07.2018 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 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 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017759-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SATURNINO DA SILVA (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. 

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 

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]. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, §1º[3])." OBSERVAÇÃO: O 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: 1020723-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDES DOMINGOS DA SILVA SOUZA (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. 

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 

compreensão do histórico e quadro clínico passado e atual de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.)". OBSERVAÇÃO: O 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: 1033056-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO CECILIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Inicialmente 

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, especialmente, 

porque os laudos apresentados que em tese comprovam a incapacidade 

foram produzidos de forma unilateral, sem o devido contraditório. 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 03.07.2018 às 08:00 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022594-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTO LUNA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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. 9667263, 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, 
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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 03.07.2018 às 

08:00 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 ). " OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1031212-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CASTRO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES OAB - MT21191/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: " Isto posto, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar que o 

requerido restabeleça o auxílio-doença do requerente, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência. No mais, 

determino a citação da parte demandada para, querendo, contestar a 

ação, no prazo legal consignado às advertências legais. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 800101 Nr: 6524-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do NCPC, refutando as teses autorais, e, em consequência, 

mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação 

executiva em apenso (autos cód. 792928), em todos os seus 

efeitos.Deixo de condenar o Embargante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por 

cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8 do novo 

CPC.Junte-se cópia desta nos autos da Execução.Não havendo recurso 

voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, uma vez que não houve proveito econômico obtido com a 

presente demanda, conforme preceitua o art. 496, §3º, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P. I. 

C.Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018.Jorge Iafelice dos Santos Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1061964 Nr: 51842-88.2015.811.0041

 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: ANTONIO FERNANDO FERREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, DETRAN - 

DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERNANDO FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:152387/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Autos n.º 1061964 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista as certidões de fls. 72 e 77, 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, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 894268 Nr: 26061-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDE TRANSPORTES LTDA, VIAÇÃO SOL NASCENTE 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, AGENCIA DE 

REGULAÇAO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BOTELHO MALDONADO 

- OAB:79.323/MG, MARCELO DE CARVALHO BRASIEL - OAB:46009/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040, EMERSON ALMEIDA DE SOUZA 

- OAB:6.387/MT, LUARA SANTANA HENRY - OAB:20.850-B/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 894268 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Prevê o artigo 112 do CPC, o seguinte:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” (ressaltamos)

Assim, considerando que incumbe ao advogado constituído provar que 

cientificou o mandante da renúncia, intime-se o procurador da autora Dr. 

Flavio Botelho Maldonado – OAB/MG n. 79.323, para, no prazo de 20 

(vinte) dias, cumprir a providência contida no artigo referenciado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 328020 Nr: 870-61.2008.811.0041

 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: ANDERSON GARCIA DA COSTA, ADRIANO GARCIA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, 

SANDRA ALVES - OAB:7.544/MT, Sérgio Savioli Resende 

(ESTAGIARIO) - OAB:11.026-E
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAMSAY DE L - 

OAB:11892-A

 Autos n.º 328020 – liquidação de sentença

 Vistos etc.

Ante a notícia do falecimento do autor Anderson Garcia da Costa (fls. 

683/686), suspendo o processo, nos termos do art. 313, I, do CPC.

Destarte, intime-se a parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar a juntada aos autos da certidão de óbito do de cujus 

Anderson Garcia da Costa.

Aportando ao feito o documento referenciado, intime-se a parte ré para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 927287 Nr: 47802-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASR PNEUS LTDA, ADELINO DAL PONTE

 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 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, RENATO MÉLON DE SOUZA NEVES - OAB:18608/O, 

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO - OAB:15906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Autos n.º 927287 – Mandado de segurança

 Vistos etc.

Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

determinou a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 935968 Nr: 52552-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUZITA MIRANDA, ROSA AMÉLIA SOARES 

VARGAS, CLAUDETE MIRANDA CAMPOS, JUAREZ FERREIRA DA SILVA, 

GENEROZA CLERY GIRALDI MONTEIRO, IZAMAR AMBROZIO DE 

OLIVEIRA, ROBERTO RAMOS DOS SANTOS, MARIA DO CARMO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, SANDRA MARGARETH SOARES LOPES, LENIR 

ANTONIA DUARTE DA SILVA, JUCILENE ASCENÇAO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO FERREIRA 

ZAQUE - OAB:OAB/MT 10.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Regina Souza Ramos 

- OAB:

 Autos n.º 935968 – 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, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 839083 Nr: 43614-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RODRIGUES ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RODRIGUES ROMANI - 

OAB:9205/MT

 Autos n.º 839083 – Embargos à execução

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 29, intime-se a parte embargante para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender 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.: 792928 Nr: 47012-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI DA SILVA, ELAINE CARDINALI AERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Autos n.º 792928 – Execução

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do 

montante devido.

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, 11 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 402116 Nr: 33266-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIAÇO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 402116 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 881959 Nr: 17991-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DE OLIVEIRA FARIAS, SINDIFISCO 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, 

RICARDO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 881959 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a certidão de fl. 158, devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 866887 Nr: 7091-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO HUMBERTO CRAVEIRO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos nº 866887 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerida opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 175/179v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 180/189).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 880417 Nr: 17040-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIA BATTISTELLA DALL'ASTA, VITOR HUGO 

DALL'ASTA, NILZA CESAR DALL' ASTA, ANEMARI DALL'ASTA 

MACHADO, MARCO AURELIO MACHADO, MARIANA CAMARGO 

MACHADO, LUCIA HELENA MACHADO MICHELOTTO, FLAVIA MARIA 

MACHADO, ANDREIA CRISTINA MACHADO, CESAR AUGUSTO 

DALL'ASTA, JANEMARI DALL'ASTA LAZZARI, LUIZ HENRIQUE LAZZARI, 

LUGINDO DALL'ASTA JUNIOR, THEREZINHA ANDREA FINARDI 

DALL'ASTA, ELIZABETH DE ALMEIDA DALL'ASTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELISBERTO ODILON CORDOVA - 

OAB:0640/SC, RAFAEL PELICIOLLI NUNES - OAB:SC/ 25.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 Autos n.º 880417 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 136, 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, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 855740 Nr: 58160-58.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO PEREIRA DE SOUZA, CESAR CLAUDIOMIRO 

VIANA DE BRUM, RICARDO ANTÔNIO BEZERRA COSTA, JUSCIERY 

RODRIGUES MARQUES COSTA, FABRÍCIO GOMES COSTA, DENES ALVES 

DO NASCIMENTO, WEBER DIONÍSIO BATISTA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - OAB:1564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Autos nº 855740 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração aviados requerentes em face da 

sentença proferida às fl. 107/107v, aduzindo, em síntese, a ocorrência de 

contradição no comando judicial embargado.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Razão assiste aos embargantes.

Compulsando atentamente os autos observo que pedido de desistência 

formulado à fl. 85, refere-se tão somente ao autor Ricardo Antonio 

Bezerra Costa.

Assim, sem maiores delongas, CONHEÇO dos presentes embargos de 

declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, passando o trecho a seguir ser 

parte integrante da sentença combatida.

“Por essas considerações, acolho o pedido de fl. 85, homologo o pedido 

de desistência formulado pelo autor Ricardo Antonio Bezerra Costa, e de 

consequência, com base no art. 485, VIII, do CPC, JULGO EXINTO o 

processo, sem resolução do mérito, apenas em relação ao requerente 

referenciado.

Proceda-se a exclusão do demandante Ricardo Antonio Bezerra Costa da 

capa dos autos, devendo o feito prosseguir quanto aos demais autores.”

No mais, visando à segura manutenção do deferimento da Assistência 

Judiciária Gratuita concedida na espécie, determino que os autores sejam 

intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos, 

comprovantes da condição financeira noticiada pelos mesmos no presente 

feito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850983 Nr: 53981-81.2013.811.0041

 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: EWERTON DA SILVA DELUQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 850983 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 98, 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, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 528714 Nr: 1323-28.1986.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE CUIABÁ / MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:14.389

 Autos n.º 528714 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1089619 Nr: 6035-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 Autos n.º 1089619 – Embargos à execução

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

sobre os documentos encartados às fls. 40/41.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1096377 Nr: 9002-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORDANA PEREIRA DE 

AZEVEDO DE LIMA - OAB:18104, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA FÁTIMA MARIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5.408/MT, TANIA BENEDITA CORREIA - 

OAB:12.179/MT

 Tendo em vista a certidão de fl. 14, intime-se, pessoalmente, a parte 

embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1071211 Nr: 55911-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIEDIR SANT´ANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dâmaris Alves Chaves - 

OAB:OAB/MT 12.337-A

 Autos n.º 1071211 – Embargos à execução

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte embargante para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 784792 Nr: 38613-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE RAQUEL BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, FRANCIELLE CLAUDINO PEREIRA - 

OAB:12.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 784792 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o pagamento do ofício requisitório expedido na espécie. 

Consigne-se que o silêncio será interpretado como anuência tácita.

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, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 34802 Nr: 2650-81.1981.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO, 

JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, DARCY RODRIGUES DE 

ALCANTARA, FRANCESCO GARATTI, ESPÓLIO DE MANOEL RODRIGUES 
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DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311/MT, DOMINGOS MONTEIRO DA SILVA NETO - OAB:1222/MT, 

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA - OAB:72758, SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113, YOLANDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:758/MT

 Autos n.º 34802 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Certifique-se acerca da efetivação a penhora no rosto dos autos, 

conforme determinado à fl. 759.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1045679 Nr: 44231-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOIRCE SANTANA MERLINO

 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: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Certifico que, tendo em vista a certidão de fls. 43, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1017597 Nr: 30790-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANKLIN VILAR DE MAGALHÃES, 

ROSALY GARCIA LABOTO LOPEZ DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMARA DUARTE GOMES - 

OAB:14.518 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1017597 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante ao decurso de prazo para apresentação de embargos/impugnação 

(fl. 61), HOMOLOGO os cálculos constantes de fls. 30/31v e, por 

conseguinte, DETERMINO a expedição dos competentes RPV´s de acordo 

com o Provimento nº 11/2017-CM.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 730297 Nr: 26343-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVALDO PROSPERO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, DANIEL 

COSTA DE MELO (Procurador do Estado) - OAB:16706

 Autos n.º 730297 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 329328 Nr: 1633-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILLA QUEIROZ EPIFANIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT, SILVIA GUIDES MACHADO - OAB:20895/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016/MT

 Autos n.º 329328 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 424510 Nr: 8461-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 424510 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante a divergência entre as partes, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para apuração do montante devido na espécie.

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, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 429830 Nr: 10870-52.2010.811.0041

 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: JERÔNIMA MARIA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, NEULA DE 
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FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 429830 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 98, 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, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 860729 Nr: 2291-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIL CONCEIÇÃO HEINÉ, CELSO CESAR SILVA, 

YCSC, ALSC, LSC, CAROLINY SILVA CAMPOS, JOSE APARECIDO DE 

SOUZA, DIANA SILVA MORAES

 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: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 Autos n.º 860729 – Execução

 Vistos etc.

Tendo em vista a sentença prolatada nos embargos à execução apensos 

(cód. 879047 – fl. 40), HOMOLOGO os cálculos constantes de fls. 53, 55, 

57 e 59 e, nos moldes do art. 535, §3º, do CPC , DETERMINO a expedição 

dos competentes ofícios requisitórios, em favor dos credores.

Após, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1302378 Nr: 9059-76.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Prossiga-se no cumprimento do comando judicial retro.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001717-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANELIO MAZZOCCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1001717-65.2016.8.11.0041. AUTOR: ANELIO MAZZOCCO RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. ANELIO MAZZOCCO ajuizou a presente 

ação de cobrança, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados, sob alegação de que é servidor 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 o 

Requerente, que tanto os Tribunais, quanto a as Cortes Superiores têm 

firmado 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 incorporar 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, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. Devidamente citado o requerido, 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal e a reestruturação da carreira dos servidores da Assembléia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso; no mérito, afirmou que os 

servidores do Poder Legis lat ivo,  não fazem jus ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que 

os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do 

mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

535454). Réplica à contestação acostada no ID. 1049075. 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 
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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 04/02/2016, 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 

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 Legislativo, no qual se engloba o 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 
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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 

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, 18 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
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1012884-79.2016.8.11.0041. AUTOR: VITORIA CRISTINA DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. VITÓRIA CRISTINA DA SILVA 

ajuizou a presente ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, 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 incorporar 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, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. No ID. 1852872 foi indeferida a liminar 

pleiteada. Devidamente citado o requerido, apresentou contestação, 

alegando preliminarmente a prescrição quinquenal e a reestruturação da 

carreira dos profissionais do Sistema Prisional/Penitenciário; no mérito, 

afirmou que os servidores do Poder Executivo, não fazem jus ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que 

os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do 

mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

2993306). Réplica à contestação acostada no ID. 3228379. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação declaratória com 

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 08/08/2016, 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 

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 
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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, 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 

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. 
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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, 18 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028854-85.2017.8.11.0041
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ALEXANDRINO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1028854-85.2017.8.11.0041. AUTOR: ALEXANDRINO DE CAMPOS RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. ALEXANDRINO DE CAMPOS 

ajuizou a presente ação ordinária de cobrança, em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, ambos qualificados, sob alegação de que é servidor 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 o 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 incorporar 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, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

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 

serv idores do Poder  Execut ivo  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 no 4º ou 5º dia útil subsequente ao mês de 

competência. Ao final, pugna pela improcedência da demanda (ID. 

10433857). Réplica à contestação acostada no ID. 10459835. 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 
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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 16/09/2017, 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 

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 
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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 

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, 18 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1017134-58.2016.8.11.0041. AUTOR: AMALIA NAZARIO DE ARRUDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. AMÁLIA NAZÁRIO DE 

ARRUDA OLIVEIRA ajuizou a presente ação ordinária de cobrança, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, 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 Superior 

Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmam 

entendimento comum onde 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 incorporar 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, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. Devidamente citado o requerido, 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal e a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação 

Básica do Estado de Mato Grosso; no mérito, afirmou que os servidores 

do Poder Executivo, não fazem jus ao recebimento/incorporação de 

qualquer diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram 

estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, pugnou 

ao final, pela improcedência da demanda (ID. 4172538). Réplica à 

contestação acostada no ID. 4899151. 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 13/10/2016, 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 

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 
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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, 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 

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 
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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, 18 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
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1008875-74.2016.8.11.0041. AUTOR: SEVERINA EUSTAQUIO DE SOUZA 

E SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. SEVERINA 

EUSTAQUIO DE SOUZA ajuizou a presente ação declaratória com 

cobrança, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 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 

incorporar 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, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, férias, 

gratificações e demais vantagens. Instruiu a inicial com os documentos. No 

ID. 1472459 foi indeferida a liminar pleiteada. Devidamente citado o 

requerido, apresentou contestação, alegando preliminarmente a 

prescrição quinquenal e a reestruturação da carreira dos profissionais do 

Sistema Único de Saúde; no mérito, afirmou que os servidores do Poder 

Executivo, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês em referência, pugnou ao final, pela 

improcedência da demanda (ID. 3246079). Réplica à contestação acostada 

no ID. 3310792. É a síntese do necessário. Fundamento e decido Cuida-se 

de ação declaratória com 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 — 
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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 20/06/2016, 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 

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, 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 
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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 

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. 
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Cuiabá/MT, 18 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003687-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA TORRES DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003687-03.2016.8.11.0041. AUTOR: CACILDA TORRES DE AZEVEDO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. CACILDA TORRES DE 

AZEVEDO ajuizou a presente ação ordinária, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, 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 incorporar 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, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, 13º salário, gratificações e demais 

vantagens. Instruiu a inicial com os documentos. Devidamente citado o 

requerido, apresentou contestação, alegando preliminarmente a 

prescrição quinquenal e a reestruturação da carreira dos profissionais da 

Educação Básica do Estado de Mato Grosso; no mérito, afirmou que os 

serv idores do Poder Execut ivo,  não fazem jus  ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que 

os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do 

mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

1029234). Intimada a impugnar a contestação, a requerente não 

manifestou-se conforme certidão ID. 8781011. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido Cuida-se de ação de ordinária 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 14/03/2016, 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 

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 
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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 

pensionistas/servidores do Executivo, 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 

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 
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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, 18 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018923-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CHAVES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

evania maria de almeida oliveira OAB - MT0006098A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da juntada de LAUDO PERICIAL nos autos. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1001966-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCIONE COUTO MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (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 juntada de LAUDO PERICIAL nos autos. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1009794-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. NOGUEIRA PORTO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012472-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 
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Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda a liberação do veículo I/M.BENZ C 180 CGI, ano 2010, 

Placa NUG3500, Renavam n.º 255217080, Chassi n.º 

WDDF4KW6BA444279, de sua propriedade, sem a exigência de 

vinculação e pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de 

fiscalização, ressalvados os termos do artigo 130, do CTB[2], até ulterior 

julgamento de mérito deste writ. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009504-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDA TERESINHA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Trata-se de Alvará Judicial postulado por IDA 

TEREZINHA CAMARGO E OUTROS com escopo de realizar o levantamento 

de FGTS de seu falecido esposo LUIZ IDORIDES CAMARGO bem como 

recebimento de valores os quais este possuía na caixa econômica federal 

em sua conta corrente/poupança. Com a inicial vieram os documentos 

anexos. DECIDO. Denota-se da inicial que a presente demanda fora 

distribuída equivocadamente à este Juízo, uma vez que a matéria 

subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado na Lei nº 6.858/80, 

se refere ao direito das sucessões, circunscrita à competência das Varas 

Especializadas da Família e Sucessões. Posto isso, declino da 

competência em favor de uma das Varas Especializadas da Família e 

Sucessões da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo 

competente. 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: 1010481-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos etc. O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 

334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais 

e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES informando que estão sendo 

tomadas todas as providências para implantação de plataformas de 

conciliação/mediação. Porém, neste momento não é possível atender ao 

disposto no NCPC. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa. 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: 1011597-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA VOZ DA VERDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, 

nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 

1.163.020/RS, ordenara a suspensão de todos os processos que 

abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), 

determino o sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria 

posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do referido 

julgamento. Intime-se. 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: 1011639-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDINO ROMAN ROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, 

nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 

1.163.020/RS, ordenara a suspensão de todos os processos que 

abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), 

determino o sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria 

posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do referido 

julgamento. Intime-se. 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: 1010873-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO TAQUES DA GUIA (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. CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. O 

Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se 

a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for Parte, 

devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa. Ademais, o E. 
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício Circular n. 

04/2016/PRES informando que estão sendo tomadas todas as 

providências para implantação de plataformas de conciliação/mediação. 

Porém, neste momento não é possível atender ao disposto no NCPC. 

Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. 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: 1010499-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DA SILVA COSTA (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. CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. O 

Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se 

a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for Parte, 

devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa. Ademais, o E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício Circular n. 

04/2016/PRES informando que estão sendo tomadas todas as 

providências para implantação de plataformas de conciliação/mediação. 

Porém, neste momento não é possível atender ao disposto no NCPC. 

Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. 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: 1010878-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIDES PEREIRA 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. CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. O 

Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se 

a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for Parte, 

devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa. Ademais, o E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício Circular n. 

04/2016/PRES informando que estão sendo tomadas todas as 

providências para implantação de plataformas de conciliação/mediação. 

Porém, neste momento não é possível atender ao disposto no NCPC. 

Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. 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: 1012394-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo FORD/KA SE 1.0, 

ANO 2016/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACAS QBA 6622, RENAVAM 

01093116053, CHASSIS 9BFZH55LXH8381889, 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: 1012573-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência 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 placa NPG2333, marca/modelo 

FORD/ECOSPORT FSL 1.6 FLEX, RENAVAM 00335642217, cor prata, 

fabricação/modelo 2011/2012, 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.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012175-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS MARIA DA SILVA LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo MARCA/MODELO 

VW/UP HIGH MA, PLACA QBI3674, CIDADE DE ARENÁPOLIS-MT, UF-MT, 

ANO FABRICAÇÃO 2014 E MODELO 2015, COR BRANCA, RENAVAM 

01048412870,, CHASSIS 9BWAG4128FT529782, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005821-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. FERREIRA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

vindicado na inicial. No mais, citem-se a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências legais. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011781-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PINTO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos etc. CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. O 

Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se 

a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for Parte, 

devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa. Ademais, o E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício Circular n. 

04/2016/PRES informando que estão sendo tomadas todas as 

providências para implantação de plataformas de conciliação/mediação. 

Porém, neste momento não é possível atender ao disposto no NCPC. 

Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013082-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL CELESTINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN COSTA DOS REIS OAB - MT12728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377464 Nr: 13578-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA COELHO, LUIZA LEITE DA COSTA, 

LUIZA MARIA CARNEIRO FONTES, LUZIA CLOTILDES GOMES, LUIZA 

MARIA DOS SANTOS ANDRADE, LUZIA CONCEIÇÃO BERTIDES DE 

ABREU, LUZIA SEVERINA DE REZENDE GUIMARÃES, MAGALI SILVA 

PEREIRA, LUZIA COUTO BARROS, LUZIA MARRA DA SILVA LIMA, LUZIA 

MARTINS DE OLIVEIRA MONTANHA, LUZIA SOLANO DE JESUS, 

MAGNOLIA FORTALEZA BEZERRA, MAISA ROSALINA DE MORAES, 

SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, 

MANOELINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853135 Nr: 55873-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN POLETTO STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROCURADOR

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,
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 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020601 Nr: 32201-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNES DE OLIVEIRA CRUZ, TELMA REGINA OLIVEIRA 

PERES, ANTONIO RAMOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 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.: 1042915 Nr: 42951-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIR JULIANA FERREIRA

 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-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065583 Nr: 53453-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 454617 Nr: 26091-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO - SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:9827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Autos n.º 454617- Execução

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 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.: 791903 Nr: 45992-58.2012.811.0041

 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: ALEXANDRE COLETA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SALVINO 

VICENTE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - OAB:5351/OAB/MT, PLINIO JOSE DE 

SIQUEIRA NETO - OAB:10405 MT

 Certifico que o requerido apresentou contrarrazões ao recurso de 

apelação da parte requerente. Certifico, ainda que o recurso de fls. 

109/113, foi apresentado tempestivamente. Assim, impulsiono os autos 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 246506 Nr: 14167-09.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 O setor de cálculos do DAP-TJ é encarregado de realizar a atualização 

dos valores que serão objeto de RPV, em atendimento ao Provimento nº 

11/2017-CM. Conforme fl. 111, os documentos necessários foram 

digitalizados e encaminhados ao referido setor.

Ocorre que, por meio dos e-mails de fls. 113/114, o DAP solicita 

esclarecimentos, especialmente no tocante à “origem dos honorários 

compensados”.

Assim, intimo o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos, sanando as dúvidas apontadas.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1009532-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. 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: 1011593-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA BATISTA NACIONAL DE CUIABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999/O-O (ADVOGADO)

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. 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: 1010943-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELOGRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022820-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN LONGO TORRES OAB - MT0013922A (ADVOGADO)

JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO OAB - MT15330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BARRETO FERNANDES PINTO COELHO OAB - RJ152337 

(ADVOGADO)

RAFAEL ALVES DE MESQUITA OAB - RJ152327 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES, diante da ausência de 

omissão a ser sanada. 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: 1001585-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDILENE BATISTA DE FARIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA 

SEDUC - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025837-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SERAFIM DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030957-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA LEAO PEREIRA GOMES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANE PELEGRINE MAX OAB - MT8274/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE TÉCNICA FUNDIÁRIA DO 

INTERMAT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

INTERMAT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA OAB - MT8618/O 

(ADVOGADO)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Vistos. Ciente da decisão 

proferida em sede de Agravo de Instrumento. Mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. O processo encontra-se pronto 

para sentença e será julgado no momento oportuno, respeitadas a Meta 2 

do CNJ, as prioridades e ordem de conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. ". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014635-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS QUEIROZ PIROVANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011804-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAYRE FERREIRA DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA 

SEDUC - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011903-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES GODOI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010609A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006519-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMA SENHORA COORDENADORA DA COORDENADORIA DE 

GESTAO DE PESSOAS - SEJUDH (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009947-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANJOS MARTINS E ANJOS DA COSTA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANJOS 

MARTINS E ANJOS DA COSTA LTDA – EPP contra ato do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, visando, 

mediante a concessão de liminar, o direito de obter o Certificado de 

Registro e Licenciamento 2018 dos veículos a) VW/UP TAKE MA, Placa 

QBX-7169, Ano 2015/2016, RENAVAM 01066745177; b) VW/VOYAGE TL 

MA, Placa QBX-6559, Ano 2015/2016, RENAVAM 01066745495; c) 

VW/VOYAGE, TL MA, Placa QBX-7159, Ano 2015/2016, RENAVAM 

01066745444, independentemente do pagamento de multas por infração 

de trânsito. Analisando os autos, verifico que não foram juntados aos 

autos os documentos dos automóveis em questão, os quais considero 

necessários para o deferimento de uma liminar. Deste modo, à vista do 

princípio da economia processual, faculto à parte autora juntar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, os documentos relacionados no parágrafo. Decorrido 

o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007164-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVA EROTIDES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026413-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011865-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO)

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Ante os documentos apresentados, defiro à Requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Cite-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744390 Nr: 41428-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ARLETE VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033365 Nr: 38296-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA AGRIPINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:MT/ 

3.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wesley lavoisier de barros 

nascimento - OAB:

 Intime-se as partes para se manifestar sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889584 Nr: 22962-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODACIO LUCAS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE MORAES - 

OAB:3255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/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.: 753066 Nr: 4952-96.2012.811.0041

 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 ISABEL GONÇALVES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:, Silvia Costa Naves - Procuradora 

Federal - OAB:1706732

 Intime-se as partes para se manifestar sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1297532 Nr: 7700-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON VENANCIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIOMARA LARYSSA 

RODRIGUES DA ROCHA - OAB:10884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente, para 

apresentar comprovante de diligência do oficial de justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013420-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIDE VIEGAS PEREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. ANA CLEIDE VIEGAS PEREIRA impetra o presente Mandado 

de Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, 

objetivando a sua convocação e nomeação para o cargo de professor 

temporário. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 

31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar 

originalmente mandado de segurança e o habeas data, contra atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do 

Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 
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Diretor-Geral da Polícia Civil. Tendo em vista que a competência é absoluta, 

carece de competência este juízo. Desta forma, determino a remessa dos 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para processar e julgar a presente ação, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013472-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIE GRASIELLY PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória c/c Declaratória ajuizada por 

JULIE GRASIELLY PEREIRA DE ALMEIDA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando em sede de antecipação de tutela que o Requerido 

suspenda os efeitos do Ato nº 20.141/2014 que tornou sem efeito a sua 

nomeação ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Limpeza, 

convalidando temporariamente os efeitos do ato de nomeação e 

determinando a integral restituição do prazo para a posse. A Requerente 

conta que foi classificada em 37º lugar, para o cargo de Apoio 

Administrativo Educacional – Limpeza – Polo Tangará da Serra/MT, no 

concurso público regido pelo Edital nº 004/2009-SAD/MT, para o qual 

previa 26 (vinte e seis) vagas para o cargo almejado. Sustenta que sua 

nomeação ocorreu através do Ato nº 16.973/2013 e o Ato nº 20.141/2014 

tornou sem efeitos a referida nomeação. Relata que somente tomou 

conhecimento da nomeação por meio de terceiros, e que ao buscar 

informações sobre o certame na Gerência de Recrutamento e Seleção da 

Secretaria de Estado de Gestão, foi informada de que não mais poderia 

tomar posse pelo transcurso do prazo legal. Aduz que a homologação do 

concurso se deu em 29/06/2010, e que pelo lapso temporal da nomeação 

ocorrida em 25/10/2013, o Requerido teria por obrigação notificá-la 

pessoalmente, tendo em vista o decurso de mais de três anos. Informa 

que reside no mesmo local, sempre portou o mesmo número de celular, e 

que possui cadastro devidamente atualizado junto à Secretaria Estadual 

de Gestão. Argumenta que não tem à sua disposição os recursos 

tecnológicos necessários para acessar constantemente a internet, e que 

o ato de nomeação foi publicado apenas no órgão oficial de imprensa do 

ente estatal e na internet, não atendendo assim aos princípios da 

publicidade e razoabilidade dos atos administrativos. Com a inicial vieram 

documentos. É o relatório. Decido. Para a concessão de antecipação dos 

efeitos da tutela, a legislação de regência impõe a comprovação de dois 

requisitos; o fumus boni juris – que se refere à probabilidade do direito 

invocado – e o periculum in mora – consistente no perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Apreciando detidamente os autos, a 

relevância dos fundamentos da ação restou demonstrada não só pelas 

alegações da peça vestibular, como também, pela documentação a ela 

acostada; ficara constatado que a pretensão da Requerente procede, 

porquanto, o princípio constitucional da publicidade (art. 37 da CF/1988) 

impõe o dever de a Administração conferir aos seus atos a mais ampla 

divulgação possível, principalmente quando eles atingirem individualmente 

o administrado. Assim, a comunicação do Ato de nomeação e 

posteriormente a informação de que a Requerente não compareceu no 

prazo legal para a posse através somente do Diário Oficial em certame 

realizado em 2009 e prestes a expirar a validade, a priori, não cumpre o 

princípio da finalidade do ato administrativo ao qual está, também, sujeita a 

Administração. Neste sentido a Corte Superior já assentou: 

"Desarrazoável é exigir que os cidadãos devem ler diariamente o diário 

oficial para não serem desavisadamente afetados nos seus direitos" 

(REsp 24.046/RJ, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, Segunda Turma, DJ de 

8/3/99). Ademais, ainda que o Edital nº. 004/2009-SAD/MT seja expresso 

ao consignar que é “de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 

a publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a este 

Concurso Público no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso” (item 20.1), 

não resta dúvida de que a Administração, em atenção ao princípio da 

publicidade, deveria fazer uso de outros meios de convocação dos 

candidatos aprovados, ainda mais, quando a maior parte da população 

possui parcos recursos financeiros ou ínfimo conhecimento dos sistemas 

digitais. Sob esta ótica, cabe registrar que os itens 20.2, 20.3 e 20.4 do 

referido Edital assim previam: “20.2. O candidato deverá manter atualizado 

seu endereço e telefone na FUNEMAT, até o resultado final do concurso. 

20.3. Após o resultado final e até o prazo de validade do concurso, a 

comunicação de que trata o subitem anterior deverá ser feita por escrito, 

mediante preenchimento de formulário específico da Secretaria de Estado 

de  Admin is t ração ,  d i spon íve l  no  endereço  e le t rôn ico 

www.concursos.sad.mt.gov.br que deverá conter: nome completo do 

candidato, número do documento de identidade, número do CPF, concurso 

a que concorreu, cargo, endereço completo, telefone e assinatura do 

candidato e deverá ser encaminhada a Secretaria de Estado de 

Administração/Superintendência de Gestão de Pessoas/Coordenadoria de 

Provimento/Gerência de Recrutamento e Seleção – Centro Político 

Administrativo – CPA, Palácio Paiaguás, Bloco III, Cuiabá/MT, CEP: 

78050-970.” Destarte, ainda que haja diversos veículos oficiais de 

comunicação, como o Diário Oficial do Estado, observa-se que o Edital 

exigia que fossem mantidos atualizados o endereço e telefone do 

candidato como escopo justamente para possibilitar a cientificação 

pessoal do candidato aprovado por ocasião de possível posse. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pretendida, para determinar ao Requerido que suspenda os efeitos do Ato 

nº 20.141/2014, convalidando temporariamente os efeitos da nomeação da 

Requerente para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Limpeza – 

Polo Tangará da Serra/MT, restituindo o prazo para posse e apresentação 

de documentos. Expeça-se mandado para cumprimento da liminar, 

devendo ser entregue ao Oficial Plantonista, se necessário. Presentes os 

pressupostos, defiro a gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC. 

Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da realização de 

audiência de conciliação, tendo em vista as especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016. Cite-se o 

requerido para apresentar contestação no prazo legal. Intime-se. 

Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010506-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALINKA VALESKA DE JESUS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

EUZILETE RODRIGUES MARTINS JANO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

Diretor do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 

1010506-19.2017.8.11.0041 AUTOR: KALINKA VALESKA DE JESUS RÉU: 

EUZILETE RODRIGUES MARTINS JANO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Considerando as 

informações prestadas pela Defensoria Pública Estadual na petição 

“retro”, intime-se a prestadora de serviço COMUNIDADE TERAPÊUTICA 

PARA TRATAMENTO DE DROGA E ÁLCOOL ROSA DE SAROM, para 

prestar informações se houve ou não a disponibilização do tratamento a 

paciente-requerida, vez que o valor confiado ao estabelecimento foi de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), consoante alvará judicial nº 385684-4/2018, 

como forma de assegurar o tratamento de substâncias psicoativas pelo 

período indicado. Caso não tenha sido disponibilizado o tratamento médico, 

deverá a prestadora de serviço restituir o valor ao requerido, 

comprovando nos autos a devolução do numerário, sob as penas da Lei. 

Após a juntada das informações, nova vistas ao MP. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 278 de 616



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009742-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO GONCALVES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012125-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Presidente do Conselho de Contribuinte Pleno (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Faculto ao impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para 

que colacione à sua impetração, nos termos do artigo 973, III, RICMS, o 

acórdão completo do julgamento ora invectivado, com sua respectiva 

decisão." OBSERVAÇÃO: O 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: 1015826-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ISES PRADO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "...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." 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1017636-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ALVES NASCIMENTO (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)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(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. Sobre a petição referente ao Id. 13029453 e os 

documentos que a instruem, manifeste-se o Requerente, em 5 (cinco) 

dias, justificando o que entender de direito, sob as penas da lei. Intime-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017633-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Sobre a petição referente ao Id. 10517489 e os 

documentos que a instruem, manifeste-se o Requerente, em 5 (cinco) 

dias, justificando o que entender de direito, sob as penas da lei. Intime-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013689-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-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: 1000735-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO LOPES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)
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LOURIVAL ALVES DORNELA JUNIOR - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (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 o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para 

determinar que a parte ré forneça os documentos necessários para a 

transferência do veículo Fiat/Uno Mille Fire, 2007/2008, placa NIY3020, 

Renavan 00936095318, para o nome do autor, no prazo de 10 (dez) dias. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte Requerente. Citem-se os 

Requeridos para, no prazo legal, contestarem os presentes autos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012283-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PATRICIO CORREIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Posto isso, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para o 

cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que julgar necessárias. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011869-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUINO GONCALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ROSA TAVEIRA - PRESIDENTE DO MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MT PREV (IMPETRADO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 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, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Vistos. Postergo a apreciação da liminar para após os informes. 

Notifique-se o impetrado, facultando-lhe, nos informes, justificar o motivo 

da eventual desídia em expedir a certidão requestada. Intime-se a 

Procuradoria para, em querendo, ingressar na lide."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012703-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO CARAMORI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL 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, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

" Isto posto, CONCEDO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora 

que, em 15(quinze) dias, conclua o Processo Administrativo em 

referência. 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, 

expedindo-se o necessário."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003330-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO (AUTOR)

LEONARDO OLIVEIRA HASIMOTO DOS SANTOS (AUTOR)

ANILDO DUARTE DA COSTA (AUTOR)

MARIANY SANTOS GONCALVES (AUTOR)

ANA PAULA MONTES DE NOVAIS (AUTOR)

EDUARDO ALMEIDA ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 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: 1013238-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL TAXI LOTACAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474/O (ADVOGADO)

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA 

CIDADE DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "...Ante o exposto, INDEFIRO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 280 de 616



A PETIÇÃO INICIAL e DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro nos artigos 6º, 

§5º e 10, caput, da Lei nº 12.016/2009 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010532-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO PROFISSIONAIS TRIBUTACAO ARREC FISCALIZACAO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "...Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, 

REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se." 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1023022-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE FRANCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO 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, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos. Defiro a emenda à petição inicial. Retifique-se o necessário na 

autuação do feito. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da 

Impetrante, verifica-se imprescindível a manifestação prévia da parte 

contrária, de modo que, ancorado no poder geral de cautela, postergo a 

análise do pedido liminar para depois da apresentação dos informes, o que 

faço com vistas a colher maiores elementos a fim de decidir com mais 

segurança. Notifique-se a autoridade acoimada de coatora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar informações, e querendo, juntar documentos. 

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, 

querendo, ingresse no feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025682-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIEL LOPES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT0012929A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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. Defiro o pedido constante da petição de ID nº 

11746788 para determinar a redução do valor fixado à titulo de honorários 

periciais no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos moldes 

da Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Intime-se a perita nomeada nestes 

autos para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se foi realizada a perícia 

designada na decisão de fls. 11399353. Caso a resposta seja positiva, a 

expert deverá apresentar o laudo pericial, nos termos da referida decisão. 

Em seguida, cumpra-se a decisão de ID nº 11399353 nos seus demais 

termos. 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: 1013699-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos. Intime-se o autor para sanar a falha processual que 

obsta o regular processamento do feito, recolhendo as custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição." OBSERVAÇÃO: 

O 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: 1013119-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INOVE CARGAS EXPRESSAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte 

impetrante (Id.13252506), para que produza seus efeitos legais (art. 200, 

parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. 3 – Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I." 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1003864-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA FACHINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 
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processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e abalizados 

precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a 

complexidade da matéria ou prova não são critérios delimitadores de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que 

compete a este processar e julgar a ação de cobrança e indenização 

ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos casos em que 

os elementos identificadores da ação se amoldem aos preceitos da Lei nº 

12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1023553-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ROSSI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE MARTINS FONTES OAB - MT0011423A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (EXECUTADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

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 proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 

processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e abalizados 

precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a 

complexidade da matéria ou prova não são critérios delimitadores de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que 

compete a este processar e julgar a ação de cobrança e indenização 

ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos casos em que 

os elementos identificadores da ação se amoldem aos preceitos da Lei nº 

12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 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: 1006385-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RIBEIRO BORGES (AUTOR)

MARCIANA DIAS CHAGAS (AUTOR)

JOAO ALUIZIO ROSSINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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 proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 

processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e abalizados 

precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a 

complexidade da matéria ou prova não são critérios delimitadores de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que 

compete a este processar e julgar a ação de cobrança e indenização 

ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos casos em que 

os elementos identificadores da ação se amoldem aos preceitos da Lei nº 

12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 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: 1012273-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO DE SOUZA CHAGAS (REQUERENTE)

MARIA JUCELIA MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

RENATA CRISTINA OLIMPIO (REQUERENTE)

JACQUELINE MARQUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 

processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e abalizados 

precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a 

complexidade da matéria ou prova não são critérios delimitadores de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que 

compete a este processar e julgar a ação de cobrança e indenização 

ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos casos em que 

os elementos identificadores da ação se amoldem aos preceitos da Lei nº 

12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 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: 1012816-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE SANTOS MACHADO OAB - MT13023/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 

processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 
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Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e abalizados 

precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a 

complexidade da matéria ou prova não são critérios delimitadores de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que 

compete a este processar e julgar a ação de cobrança e indenização 

ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos casos em que 

os elementos identificadores da ação se amoldem aos preceitos da Lei nº 

12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 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: 1012744-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MACEROU PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 

processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e abalizados 

precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a 

complexidade da matéria ou prova não são critérios delimitadores de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que 

compete a este processar e julgar a ação de cobrança e indenização 

ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos casos em que 

os elementos identificadores da ação se amoldem aos preceitos da Lei nº 

12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005136-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MORAES DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre a impugnação à execução. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1012577-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL 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: "Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por LOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA 

ME contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, objetivando, em suma, que 

a autoridade coatora se abstenha de vincular multas ao veículo, para que 

obtenha o licenciamento anual. Compulsando os autos, verifico a ausência 

da documentação veicular, dessa forma faculto ao Impetrante emendar a 

inicial, nos termos do Art. 321 do CPC, juntando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a documentação em questão, sob pena de lhe ser aplicado o art. 

485, VI do CPC. Cumpra-se, com urgência." OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009001-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZITA FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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 proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 

processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e abalizados 

precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a 

complexidade da matéria ou prova não são critérios delimitadores de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que 

compete a este processar e julgar a ação de cobrança e indenização 

ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos casos em que 

os elementos identificadores da ação se amoldem aos preceitos da Lei nº 

12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 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: 1014206-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/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 proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 

processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e abalizados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 283 de 616



precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a 

complexidade da matéria ou prova não são critérios delimitadores de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que 

compete a este processar e julgar a ação de cobrança e indenização 

ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos casos em que 

os elementos identificadores da ação se amoldem aos preceitos da Lei nº 

12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877714 Nr: 15254-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CALACA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12.223 OAB 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.: 905424 Nr: 33849-66.2014.811.0041

 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): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TATIANA 

BARBOSA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MITER SIMON - 

OAB:21400/MT, TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - OAB:11120

 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.: 882374 Nr: 18191-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ORLANDO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 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.: 1002970 Nr: 24692-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDES MAXIMIANO DE JESUS

 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: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001946 Nr: 24257-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO OTAVIANO OLIVEIRA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA BORGES LEITE - 

OAB:11778, OTAVIA VEXEL FONTES - OAB:OAB/MT 18.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000122 Nr: 23503-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA OJEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872282 Nr: 11249-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID DE BARROS LIMA

 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:

 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.: 355845 Nr: 26329-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Tatiana Barbosa 

Farias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 459921 Nr: 29307-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA PEREIRA DE FREITAS, ÉLISSON APARECIDO DE 

SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que, tendo em vista a certidão de fls. 171, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 846067 Nr: 49699-97.2013.811.0041

 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: JEFERSON ANDRÉ BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENÉZIO PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.087, GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:20906/O, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1053918 Nr: 48306-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER - OAB:

 Vistos.

INTIMEM-SE o INSS para que cumpra a determinação constante na decisão 

retro, seja ela a antecipação dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 814902 Nr: 21355-09.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYLAN AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- OAB:Procurador

 Vistos, etc.

 1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de 

Sentença.

 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009129-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MOURA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

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: 

1009129-76.2018.8.11.0041 AUTOR: JOAO PAULO MOURA DA SILVA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, proposta por JOÃO PAULO MOURA DA SILVA, 

em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Sustenta a 

parte requerente, em suma, que é segurado da Previdência Social e que 

sofreu lesão em seu braço direito em virtude de acidente de trabalho, 

razão pela qual passou a receber o benefício de auxílio-doença em 

11/01/2015. Que, no entanto, referido benefício foi cessado em 

30/09/2017, uma vez que os médicos do instituto requerido entenderam 

que estava apto a desenvolver suas atividades laborativas. Aduz que 

possui limitações físicas que o tornam incapaz para desempenhar suas 

atividades laborativas habitualmente desenvolvidas, fazendo jus ao 

restabelecimento do auxílio-doença. Assim, pugna pela procedência dos 

pedidos para que seja determinada a implantação do benefício de auxílio 

acidente ou, sucessivamente, o restabelecimento do auxílio-doença com 

sua conversão em aposentadoria por invalidez. Pugna pela Justiça 

Gratuita, Prova Pericial, Antecipação de Tutela e condenação do requerido 

ao restabelecimento do benefício, bem como ao pagamento das parcelas 

em atraso, desde a data da cessação do benefício recebido. Com o 

objetivo de adotar procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários, o CNJ editou a 

Recomendação Conjunta nº. 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente 

do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do 

Estado do Trabalho e Previdência Social. Em seu artigo 1º, inciso I, a 

mencionada Recomendação Conjunta, se referindo aos processos 

judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria por 

invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, dispõe que os magistrados: 

“ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;”. No mesmo dispositivo, em seu inciso II, o CNJ recomenda que: “a 

citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada 

acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a apresentação 

de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal;”. Pois 

bem, de fato a implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma 

celeridade maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios 

previdenciários, além de permitir ao magistrado, previamente, uma 

segurança na análise eventual dos pedidos de antecipação de tutela, 

beneficiando diretamente as partes. Por outro lado, não se pode alegar 

qualquer nulidade na inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na 

Recomendação Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS 

exercer, na sua plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. 

Saliente-se que através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, 

assinado pelo Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento – Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há 
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requerimento expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos 

que versem sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia 

médica antes da citação; 2) Nos casos em que já houve citação, solicita a 

dispensa da intimação da data da realização da perícia médica;...” 

Portanto, diante da necessidade de se comprovar a natureza da 

incapacidade laboral da Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente 

ou temporária, além da existência de sequelas, bem como se a mesma 

decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a produção 

de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames estabelecidos nos 

artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e 

fixo desde já os honorários no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), nos moldes da Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Nos termos do 

artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS 

arcar com os honorários periciais, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo. Designo o dia 04/08/2018 a partir das 

9hs00min(nove horas), no endereço Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citado 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. A 

citação do INSS ocorrerá após a designação e efetividade da perícia 

médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das 

especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado 

de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito QUESITOS DO JUÍZO 01 – O 

Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso 

positivo, desde quando? 02 – Qual a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – Pode o(a) Sr(a). Perito(a) 

afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 16 – Caso 

a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010127-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE MARTINS FONTES OAB - MT0011423A (ADVOGADO)

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO OAB - MT9612/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

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: 

1010127-44.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANDERSON DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, proposta por ANDERSON DO NASCIMENTO, 

em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Sustenta a 

parte requerente, em suma, que é segurado da Previdência Social e que 

sofre com dores em virtude de esforço repetitivo na prática de sua 

atividade laboral, razão pela qual passou a receber o benefício de 

auxílio-doença em 08/09/2017. Que, no entanto, referido benefício foi 

cessado em 16/10/2017, uma vez que os médicos do instituto requerido 

entenderam que estava apto a desenvolver suas atividades laborativas. 

Aduz que possui limitações físicas que o tornam incapaz para 

desempenhar suas atividades laborativas habitualmente desenvolvidas, 

fazendo jus ao restabelecimento do auxílio-doença. Assim, pugna pela 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada a concessão 

do benefício de auxílio-doença. Pugna pela Justiça Gratuita, Prova Pericial, 

Antecipação de Tutela e condenação do requerido ao restabelecimento do 

benefício, bem como ao pagamento das parcelas em atraso, desde a data 

final do benefício recebido. Com o objetivo de adotar procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários, o CNJ editou a Recomendação Conjunta nº. 01 de 

15/12/2015, assinada pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, 

Advogado-Geral da União e Ministro do Estado do Trabalho e Previdência 

Social. Em seu artigo 1º, inciso I, a mencionada Recomendação Conjunta, 

se referindo aos processos judiciais que visem à concessão de 

benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, dispõe que os magistrados: “ao despacharem a inicial, 

considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de 

prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte 

Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a 

apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, 

se possível, designando data, horário e local para o ato;”. No mesmo 

dispositivo, em seu inciso II, o CNJ recomenda que: “a citação do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da 

perícia judicial, possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou 

resposta pela Procuradoria-Geral Federal;”. Pois bem, de fato a 

implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma celeridade 

maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios previdenciários, 

além de permitir ao magistrado, previamente, uma segurança na análise 

eventual dos pedidos de antecipação de tutela, beneficiando diretamente 

as partes. Por outro lado, não se pode alegar qualquer nulidade na 

inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na Recomendação 

Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS exercer, na sua 

plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Saliente-se que 

através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, assinado pelo 

Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros Nascimento – 

Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há requerimento 
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expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos que versem 

sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia médica antes 

da citação; 2) Nos casos em que já houve citação, solicita a dispensa da 

intimação da data da realização da perícia médica;...” Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a natureza da incapacidade laboral da 

Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente ou temporária, além da 

existência de sequelas, bem como se a mesma decorreu do acidente de 

trabalho informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada, DETERMINO a produção de prova pericial, que 

deverá obedecer aos ditames estabelecidos nos artigos 464 e seguintes 

do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente 

cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, 

Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no 

importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos moldes da 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Ante as circunstâncias e provas 

documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, 

até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários 

periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Designo o dia 04/08/2018 a partir das 8hs30min(oito horas e trinta 

minutos), no endereço Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para que compareça na data, horário e local acima citado com o objetivo 

de realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O 

perito será intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo 

pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização 

da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos 

termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por 

objeto acidente de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sub conta destes autos. Após comprovação do depósito dos 

honorários por parte do INSS, e ainda mediante a juntada do laudo pericial, 

expeça-se o competente alvará para que o expert proceda ao 

levantamento do montante que lhe é devido. A citação do INSS ocorrerá 

após a designação e efetividade da perícia médica. Postergo a análise do 

pedido de Tutela Provisória para momento póstumo à juntada do 

competente laudo pericial. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem 

respondidos pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 

01/2015. Diante das especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, datado de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

enunciado nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação 

de assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito QUESITOS DO JUÍZO 01 – O 

Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso 

positivo, desde quando? 02 – Qual a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – Pode o(a) Sr(a). Perito(a) 

afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 16 – Caso 

a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012982-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI YOSEF GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAVA ELYSSA GOMES DE SOUZA CAMARGO OAB - 738.216.831-04 

(CURADOR)

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-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 DECISÃO Numero do Processo: 

1012982-93.2018.8.11.0041 AUTOR: YURI YOSEF GOMES DE SOUZA 

CURADOR: HAVA ELYSSA GOMES DE SOUZA CAMARGO RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Habilitação em Pensão por Morte com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Yuri Yosef Gomes de Souza neste ato representado por 

Hava Elyssa Gomes de Souza em face do Estado de Mato Grosso. Aduz, 

em síntese, que é filha do ex-servidor Francisco Assis de Souza, falecido 

em 05 de janeiro de 2004, quando passou a receber o benefício de 

pensão por morte. Assevera que foi diagnosticado com doença 

psiquiátrica constante do CID 10 F20.0 (esquizofrenia paranóide), estando 

sob a curatela de sua irmã, que ora o representa. Sustenta que, embora 

tenha sido considerado incapacitado para o trabalho em decorrência da 

doença que o acomete, o requerido suspendeu o pagamento do benefício 

de pensão por morte. Afirma que o requerido se nega a restabelecer o 

benefício, mesmo tendo requerido via processo administrativo nº 

594984/2016, com a devida realização da perícia médica. Assim, requer a 

concessão de tutela de urgência para que seja determinado o 

restabelecimento do benefício de pensão por morte. É o relatório. 

Fundamento e decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, o artigo 300 

do CPC assim dispõe: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. Incialmente é necessário elucidar que 

é perfeitamente possível a concessão de tutela urgência contra a Fazenda 

Pública em causas de natureza previdenciária. Corroborando com tal 

entendimento Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido que o 

art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997 deve ser interpretado de forma restrita, de 

forma que o dispositivo não impede a concessão da tutela como no caso 

em apreço: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MENOR SOB 

GUARDA. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. LEI 9.494/1997. 

PRAZO DECADENCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada quanto à 

inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a 

Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na 

espécie. 2. Quanto ao prazo decadencial verifica-se que o entendimento 

do STJ se coaduna com a decisão recorrida no sentido de que o prazo de 

cinco anos previsto pelo art. 54 da Lei 9.784/1999 não guarda pertinência 

com o processo de aposentadoria (ato inicial de concessão do benefício 

até a análise e registro de sua legalidade pelo Tribunal de Contas), por não 

se tratar, ainda, de ato administrativo perfeito e acabado. Assim, a 

insurgência relacionada ao prazo decadencial não se justifica pois o 

Tribunal de origem decidiu em consonância com a pretensão recursal ao 

considerar a não ocorrência de decadência no presente feito. 3. A 

jurisprudência desta Corte Superior entende que o menor sob guarda de 

servidor público, dele dependente economicamente à época do óbito, tem 
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direito ao benefício previsto no art. 217, II, da Lei 8.112/1990. 4. Isso 

porque a solução jurídica que melhor dá cumprimento ao princípio da 

integral proteção à criança e ao adolescente, previsto no art. 227 da 

Constituição Federal, é aquela que, em matéria previdenciária, prestigia o 

art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, harmonizando-o 

com a ressalva de que trata a parte final do caput do art. 5º da Lei 

9.717/1998, a fim de equiparar o menor sob guarda judicial à figura de 

filho, conforme decidido pela Corte Especial deste Tribunal no precedente 

acima aludido. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1646326/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, 

DJe 24/04/2017) Pois bem. A controvérsia suscitada por meio da presente 

ação se resume a apurar a existência de eventual direito da autora ao 

recebimento da pensão por morte em decorrência da morte de seu genitor, 

servidor público do Estado de Mato Grosso. Cumpre apurar qual o diploma 

legal aplicável ao caso para, posteriormente, identificar os requisitos legais 

a serem preenchidos para efeito de obtenção do benefício previdenciário 

vindicado. Em se tratando de pensão por morte, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é unânime em afirmar que deve ser aplicada a 

lei vigente à época do óbito do segurado, consoante se infere do teor de 

sua Súmula de n.º 340: “A lei aplicável à concessão de pensão 

previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.” 

Dessa forma, considerando que o óbito ocorreu na data de 10/02/2016, 

aplica-se ao caso a Lei Complementar 04/1990, que com a redação 

vigente à época assim dispunha acerca do rol de beneficiários do 

segurado para efeitos de concessão da pensão por morte: “Art. 245. São 

beneficiários das pensões: (...) II – temporária: a) a) os filhos ou enteados 

até 21 (vinte e um) anos de idade ou se inválidos, enquanto durar a 

invalidez (Redação anterior dada pela LC 124/03)” Nesse passo, em sede 

de cognição sumária, pelos documentos apresentados pela parte autora, é 

possível observar que o autor curatelado, está acometido de doença 

incapacitante constante do CID 10 F20.0 (esquizofrenia paranide), 

fazendo jus ao recebimento do benefício pretendido. Ressalta-se que o 

próprio requerido reconheceu, por meio de perícia médica realizada por 

médico oficial pertencente ao quadro da Coordenadoria de Perícia Médica 

da Secretaria de Gestão de Pessoas (DOC. ID nº 13190222), o que 

demonstra a probabilidade do direito almejado necessário para a 

concessão da medida antecipatória. Outrossim, trata-se de benefício de 

natureza alimentar, sendo que o seu indeferimento ou a demora da sua 

análise causam risco a própria subsistência do requerente, visto que se 

encontra incapacitado para desenvolver outras atividades laborativas 

para o seu sustento, evidenciando perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para 

determinar que seja implantado o benefício de pensão por morte em favor 

do requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte Requerente. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, datado de 18 de março de 2016, por meio do qual o Requerido 

manifesta expresso desinteresse na conciliação ou autocomposição, 

deixo de designar audiência para esta finalidade, em homenagem aos 

princípios da economia e celeridade processual. Cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 18 de maio de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012701-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARINA (IMPETRANTE)

JONAS JOEL RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DE VEÍCULOS DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 00.000.000./0000-00 

(REPRESENTANTE)

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: 

1012701-11.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: ADEMAR MARINA, JONAS 

JOEL RODRIGUES IMPETRADO: DIRETORA DE VEÍCULOS DETRAN MT 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por ADEMAR MARINA e JONAS JOEL RODRIGUES acoimando 

de ilegal e arbitrário ato da DIRETORA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE CUIABÁ-DETRAN, objetivando a 

concessão de liminar para que seja decretada a nulidade da Portaria 

288/2016/GP/DETRAN - MT, bem como dos efeitos por ela gerados, 

determinado a autoridade o arquivamento da sindicância instaurada. Os 

impetrantes alegam que, no dia 05 de agosto de 2016, foram 

surpreendidos com notificações de instauração de um processo 

administrativo instaurado pela Portaria 288/2016/GP/DETRAN/MT, e 

publicada em 21/07/2016 no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso. 

Sustentam que lhes foram imputado a participação direta na série de 

ilegalidades supostamente cometidas pela servidora Juliane Dotto 

Dalmaso. Que a portaria foi instaurada com fundamento no Processo 

053/2015/CFISC/DETRAN-MT, sendo ainda carreados aos autos 

administrativos os boletins de ocorrência de nº 2015.169608 e 

2015.169653, registrados em nome dos suspeitos Delson Vanderlei 

Rodrigues e Regiane Pezzi. Afirmam que sequer são citados no relatório 

do processo 053/2015/CFISC/DETRAN e tão pouco nos boletins de 

ocorrência acima citado. A inicial veio instruída com documentos. A liminar 

foi indeferida por meio da decisão de ID nº 3212543. 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 instauração 

de processo administrativo em desfavor dos impetrantes. Objetivando a 

declaração de nulidade da Portaria 288/2016/GP/DETRAN – MT, os 

impetrantes afirmam não são citados no relatório do processo 

053/2015/CFISC/DETRAN e sequer em boletins de ocorrência, mas que lhe 

foram imputados crimes tipificados no código penal, ao ser instaurado 

processo administrativo por meio da portaria 288/2016/GP/DETRAN/MT, de 

21/07/2016. A questão relaciona-se com o exercício do poder disciplinar, 

ou seja, a competência administrativa para apurar infrações disciplinares e 

aplicar as penalidades previstas em lei, abarcando todas as pessoas 

sujeitas à disciplina administrativa. Não se pode olvidar que a aplicação de 

sanções disciplinares deve obedecer a proporcionalidade, proibindo-se o 

excesso e a insuficiência, na medida em que a decisão administrativa 

deverá considerar as circunstâncias do caso concreto, os textos 

normativos que regulam o exercício desta competência administrativa, 

além da garantia constitucional do devido processo legal, do contraditório 

e da ampla defesa, conforme o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 

Federal. No entanto, os impetrantes visam objetivam a anulação do 

procedimento administrativo, simplesmente, em razão da sua instauração, 

argumentando que não foram citados nos boletins de ocorrência 

relacionados aos fatos que serão apurados por meio do PAD. Nesse 

passo, não obstante o PAD tenha sido instaurado a partir da ciência de 

fatos que também foram alvo de procedimento investigatório criminal, a 

alegação de que sequer foram citados na via penal, não torna ilegal a 

instauração daquele, na medida em que o processo administrativo 

disciplinar é o instrumento utilizado no Estado para apurar 

responsabilidade de servidor por irregularidade ou infração praticada no 

exercício de suas atribuições, ou que tenha relação direta com o exercício 
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do cargo em que se encontre efetivamente investido, não dependendo, 

assim, do resultado de determinada investigação criminal, ante a sabida 

independência entre as instâncias civil, criminal e administrativa, onde 

somente haveria relevância se houvesse sentença penal absolutória em 

que reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria, não 

sendo esta, no entanto, a hipótese dos autos. Outrossim, o procedimento 

instaurado pela administração é, de fato, o instrumento hábil para se 

apurar os fatos, cabendo ser obedecido o devido processo legal 

administrativo, garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa, o que 

sequer está sendo questionado neste mandamus. 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

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013047-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO ZILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT0015026A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075, ( ) INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1013047-25.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 2.529.229,39; Requerente: AUTOR: 

CESAR ROBERTO ZILIO Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 18 de maio de 2018 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032340-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DA SILVA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO: 1032340-78.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. 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. 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: 1032297-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA SENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO: 1032297-44.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. 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. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060541 Nr: 51273-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY BENEDITA SOARES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA VIANA DE 

VASCONCELOS SOARES - OAB:PROC DO MUN

 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): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 55996 Nr: 1477-84.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALNALDO ENRIQUE DE ALMEIDA, JOÃO PEDRO DE 

BRITO FILHO, LOURIVAL NUNES DA SILVA, NELSON PEDRO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Intimar os exequentes para, no prazo de 05 dias, juntarem aos autos 

cópia legível de seus documentos pessoais, onde devem constar DATA 

DE NASCIMENTO e CPF, eis que constituem dados necessários para a 

expedição dos ofícios requisitórios, referentes ao crédito dos autores.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032390-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366/O (ADVOGADO)

IVETE MIYUKI FUTIMOTO OAB - MT0016627A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1032390-07.2017.8.11.0041 (PJE5) 

DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento do 

provimento antecipatório, o qual determinou ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, que restabeleça o benefício do auxílio-doença (B: 31) com 

NB nº 614.818.300-9, a Requerente MARIA APARECIDA CORREA, 

cessado desde janeiro de 2017, devendo este ser mantido enquanto 

persista a sua incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 62, da Lei 

nº 8.213/91. Pois bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o seguinte: “Art. 

139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 

da tutela de urgência, determino a intimação pessoal do SENHOR GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS ou quem estiver respondendo pelo cargo, bem como, 

da AGU, na pessoa do Procurador Federal em MT, para cumprirem 

imediatamente a decisão judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que poderão 

ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento 

nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária a ser bloqueada 

via BACEN JUD da conta bancária das autoridades, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de DESOBEDIÊNCIA (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

DELITO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 18 de Maio 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504381-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEDRO DE SALES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 
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MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 0504381-63.2015.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar na qual a impetrante objetiva 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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1035618-87.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar na qual a impetrante objetiva 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. 
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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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031361-19.2017.8.11.0041
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1031361-19.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

Ente Público para incorporar em definitivo os vencimentos ou proventos do 

autor o percentual de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real 

para URV, bem como o pagamento da diferença de verbas trabalhistas a 

qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço constitucional), 

gratificação natalina, gratificações, vantagens que compõem a 

remuneração ou proventos respeitada a prescrição quinquenal contada do 

ingresso da presente ação ou da data da posse no cargo publico se 

menor. É o que merece registro. Colhe-se dos autos que o autor objetiva 

liminarmente a incorporação em definitivo os vencimentos ou proventos no 

percentual de 11,98 %, bem como o pagamento da diferença de verbas 

trabalhistas a qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço 

constitucional), gratificação natalina, gratificações, vantagens que 

compõem a remuneração ou proventos respeitada a prescrição 

quinquenal contada do ingresso da presente ação ou da data da posse no 

cargo publico se menor. Com efeito, incide, na hipótese, o impedimento 

legal do art. 7.º § 2 da Lei n.º 12.016/09 c/c o art. 1.º da lei n.º 9.494/97, 

que veda a concessão de medida liminar visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Desta feita, a toda evidência, ao pretender, o 

autor, quer lhe sejam incorporados benefícios em sede de tutela 

antecipada, busca, nitidamente, a extensão de vantagem, cuja pretensão 

esbarra na vedação legal das regras supra mencionadas. Ademais, 

também ausente o periculum in mora, porquanto, embora se cuide de 

direito personalíssimo, a pretensão almejada refere-se a direitos 

constituídos no período entre 1995 a 1998, o que já derruba os seus 

argumentos de dano irreversível, de sorte que, a apreciação posterior do 

pleito, consoante os trâmites processuais ordinários, não lhe acarretará 

qualquer espécie de prejuízo. Posto isso, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Ademais, 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. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei n. 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Com a 

defesa, intime-se o autor para apresentar Impugnação à Contestação. Em 

seguida, voltem-me cls. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021693-24.2017.8.11.0041
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(ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1021693-24.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Indenizatória cumulada com pedido de 

repetição de indébito e com Pedido de tutela de urgência na qual a 

requerente objetiva a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que o Requerido se abstenha de exigir a incidência do ICMS sobre as 

parcelas da conta de energia elétrica atinentes à Tarifa de Uso do Sistema 

de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) e encargos setoriais da Unidade Consumidora, até decisão de 

mérito. 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 
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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, 18 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1003086-94.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória c/c Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com Pedido de tutela de 

urgência na qual a requerente objetiva a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que o Requerido se abstenha de exigir a 

incidência do ICMS sobre as parcelas da conta de energia elétrica 

atinentes à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e encargos setoriais da Unidade 

Consumidora, até decisão de mérito. 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, 18 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013484-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALVES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1013484-32.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Considerando que os 

documentos acostados aos autos não são recentes, determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 

autos laudo médico atual e legível. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013156-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea 

- Grande (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1013156-05.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR contra 

ato indigitado coator da lavra do CHEFE DE RECURSOS HUMANOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando com a 

concessão da liminar que seja determinada à autoridade coatora que 

promova a expedição de laudo de Perfil profissiográfico Profissional – PPP 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Ampara a sua pretensão à vista 
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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. 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. No que tange a competência para processar e 

julga o mandamus, entendo que, é aquela do foro da Comarca da sede 

funcional da impetrada, consoante entendimento exarado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE 

ASSOCIATIVA. SERVIDORES E PENSIONISTAS DO DNOCS. EFEITOS DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO COLETIVA. JUÍZO DA SEDE 

FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. CRITÉRIO DO ÂMBITO DE 

ATRIBUIÇÕES DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA IMPETRADA. 

REALINHAMENTO DE VOTO. 1. A interpretação do art. 2º-A da Lei n. 

9.494/1997 comporta, a princípio, a existência de mais de um juízo 

competente para processar e julgar a controvérsia levada ao Judiciário. 2. 

No caso concreto, a autoridade coatora é o Diretor-Geral do Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia federal sediada 

provisoriamente em Fortaleza/CE (art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 

4.229/1963). Assim, a competência absoluta para apreciar o mandado de 

segurança (individual ou coletivo) é da Justiça Federal daquela localidade, 

não havendo fundamento para limitação territorial da eficácia do 

provimento do julgado aos substituídos com domicílio na circunscrição do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 3. Na espécie, a eficácia do título 

judicial deve estar relacionada aos limites geográficos pelos quais se 

estendem as atribuições da autoridade administrativa (Diretor-Geral do 

DNOCS), e não aos substituídos domiciliados no âmbito de jurisdição do 

órgão prolator da decisão. 4. Realinho o voto anteriormente proferido. 

Agravo regimental interposto pela ASSECAS provido. (AgRg no AgRg no 

AgRg no REsp 1366615/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — COMPETÊNCIA — 

NATUREZA ABSOLUTA — FIXAÇÃO — SEDE FUNCIONAL DA 

AUTORIDADE INDICADA COATORA. A competência para processar e 

julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é 

estabelecida em atenção ao local da sede funcional da autoridade indicada 

coatora. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido. 

Recurso da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 

Estado de Mato Grosso – AGER prejudicado. (Ap 136778/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). 

Outrossim, interessante trazer a baila lição de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data – (26ª edição - Malheiros Editores), 

sobre a matéria em foco: "A competência para julgar mandado de 

segurança define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede 

funcional. Normalmente, a Constituição da República e as leis de 

organização judiciária especificam essa competência (...).” Pois bem. Em 

análise aos fatos expostos verifica-se que a autoridade coatora indicada 

possui sede funcional no Município de Várzea Grande, conforme indicado 

pela impetrante. Desta forma, constata-se, de plano, a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente writ, em face da existência 

de óbice legal intransponível, ou seja, a sede da autoridade indicada como 

coatora é quem fixa competência para processar e julgar a espécie. 

Assim, o presente mandamus deve ser declinado em razão da 

incompetência de ser processado e julgado perante este Juízo. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande-MT, haja vista a incompetência deste juízo, nos termos do art’s. 

42, 46 ss. do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 18 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013295-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1013295-54.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por V. CONCEIÇÃO SILVA E 

CIA LTDA. – EPP contra ato indigitado coator da lavra do 

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES E OUTRAS RECEITAS (SIOR) DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinado à autoridade tida por coatora que proceda 

imediatamente com a reativação da inscrição estadual da Impetrante (nº 

13.329.015-8). Aduz, em síntese, que atua há mais de 12 anos no 

comércio de material escolar e papelaria, sendo que desde o dia 

15.05.2018 está impedida de realizar a emissão de notas fiscais e exercer 

a sua atividade comercial em razão de a autoridade Impetrada ter 

determinado, de ofício, a suspensão de sua inscrição estadual. Assevera 

que consultou o seu cadastro junto ao Fisco Estadual, buscando 

informações a respeito do motivo que levou a suspensão de sua inscrição 

estadual, ocasião em que verificou que o motivo do ato administrativo se 

deu em razão de supostas irregularidades cadastrais, não sendo 

disponibilizado qualquer documento ou embasamento legal que justificasse 

tal procedimento. Relata que no dia 04.05.2018 recebeu vistoria da 

SEFAZ/MT para cadastramento e alteração, nº 1031044, contudo a agente 

vistoriadora não emitiu um parecer de deferimento ou indeferimento, 

apenas se limitou a tecer algumas observações e informar que a empresa 

seria comunicada do resultado. Ressalta que se alguma irregularidade 

fosse encontrada, a autoridade indigitada coatora deveria intimar a 

Impetrante a prestar esclarecimentos e apresentar defesa, conceder 

prazo, tudo obedecendo ao princípio constitucional da ampla defesa e do 

contraditório, contudo assim não o fez. Pontua que o ato coator cometido 

pela autoridade Impetrada, além de ilegal e abusivo, põe em risco a sua 

atividade comercial, empresa idônea cumpridora com seus deveres e com 

o devido alvará de funcionamento da prefeitura de Cuiabá/MT, visto que 

cria entraves na gestão negocial, prática vedada pela legislação pátria e 

em especial pela Constituição Federal. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um 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 
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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. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade 

tida por coatora que proceda imediatamente com a reativação da inscrição 

estadual da Impetrante (nº 13.329.015-8). Pois bem. Partindo de uma 

análise perfunctória dos fatos expostos e da documentação acostada, 

entendo que restam demonstrados os requisitos necessários para a 

concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, consoante 

documentos de ID nº 13234178, 13234484 e 13234500, a inscrição 

estadual da empresa-Impetrante foi suspensa em razão de supostas 

irregularidades cadastrais, contudo o Fisco Estadual, ao que me afigura, 

não notificou a Autora para sanar as irregularidades ou mesmo apresentar 

impugnação administrativa, violando, por conseguinte, os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. É cediço que, em consonância à 

jurisprudência pátria, a suspensão da inscrição cadastral do contribuinte 

sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa é ato ilegal e arbitrário, prejudicando a 

regular continuidade das atividades da empresa-Impetrante. Nesse 

sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – 

APLICAÇÃO DO CPC/2015 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL –SUSPENSÃO 

UNILATERAL DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – 

PROCEDENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL COM RATIFICAÇÃO DA 

LIMINAR – VEDAÇÃO REGIMENTAL DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS AOS CRÉDITOS INFERIORES A 2.500 UPF/MT – 

INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, À ISONOMIA, À 

PROPORCIONALIDADE, AO DIREITO DE PETIÇÃO, À REVISIBILIDADE DO 

ATO ADMINISTRATIVO – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS 

– PRECEDENTES TJMT – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende 

de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência 

cadastral, sem antes oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à 

ampla defesa (Constituição da República, Art. 5º, inc. LV). Segundo 

julgamento do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça Estadual, a norma que 

limita o direito de recorrer em razão do valor da dívida, disposta no Art. 

570-E, § 1º, inc. I, do Regulamento do ICMS, inserido pelo Art. 1º, inc. VII, 

do Decreto Estadual nº 1.747/2008, revela-se inconstitucional, posto que 

‘o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o 

manejo pontual do recurso pelo contribuinte.’ (TJMT, Tribunal Pleno, Des. 

Sebastião de Moraes Filho, MS 41160/2009, julgado em 24/09/2009, 

publicado no DJE 14/01/2010). Precedentes TJMT. Recurso desprovido. 

Sentença ratificada”. (Apelação / Remessa Necessária 155891/2016, 

DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no 

DJE 27/04/2018) – Destacamos. “TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – 

ATO DE OFICÍO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE POSSÍVEL PREJUÍZO AO 

ERÁRIO – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA 

RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende 

de forma unilateral a inscrição estadual de pessoa física, sob a alegação 

genérica de resguardar o interesse do erário, sem oferecer ao 

contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”. (ReeNec 

50918/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017) – Destacamos. Demonstrado, portanto, o fumus boni iuris. Da 

mesma maneira evidencia-se o periculum in mora, na medida em que a 

manutenção do ato praticado pela autoridade coatora acarretará em 

diversos prejuízos à empresa-Impetrante, ainda mais pelo fato de não 

poder exercer regularmente as suas atividades. Assim, estando 

presentes os requisitos ensejadores para concessão da liminar, impõe-se 

o deferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada, determinando à autoridade coatora 

que proceda imediatamente com a reativação da inscrição estadual da 

Impetrante (nº 13.329.015-8), até ulterior decisão de mérito a ser proferida 

neste writ. Notifique-se pessoalmente 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. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o 

prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, conclusos (art. 12 e § único 

da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo 

oficial plantonista. Cuiabá, 18 de maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013069-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1013069-49.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade de Ato Jurídico com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por MOURA E BOTELHO SILVEIRA LTDA. em face da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão dos efeitos do TAC 

ou da penalidade de suspensão do direito de licitar, bem como, 

consequentemente, seja autorizada a sua participação no certame de 

registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços, que se realizará no dia 

22.05.2018. Aduz, em síntese, que firmou, desde o ano de 2014, diversos 

contratos de prestação de serviços terceirizados de limpeza e recepção 

junto a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, todavia, por motivos 

e razões alheias a vontade da empresa, após reiteradas impontualidades 

de repasse mensal por parte da Requerida, houve atraso de pagamento 

salarial de seus colaboradores que prestavam serviços terceirizados. 

Assevera que, mesmo com a falta de repasses pela Requerida, no dia 

18.04.2017 foi forçada a firmar um Termo de Ajustamento de Conduta, no 

qual restou condicionado penalidades previstas na cláusula terceira, 

dentre elas, a imposição da suspensão de participação de licitação junto a 

esta Defensoria por 02 (dois) anos. Relata que a Defensoria Pública do 

Estado do Mato Grosso, por sua culpa ou não, continuou atrasando os 

repasses mensais dos serviços contratados, razão pela qual a empresa 

não conseguiu suportar a deficiência financeira e descumpriu o Termo de 

Ajuste de Conduta firmado. Afirma que a Requerida optou por aplicar a 

penalidade máxima prevista no TAC realizado, suspendendo a empresa de 

participar de qualquer licitação junto à Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso pelo prazo de 02 (dois) anos, não obstante tenha renovado 

os contratos administrativos firmados (período de 12.09.2017 a 

01.03.2018). Pontua que a prática de atos contraditórios em si, 

consubstanciado na aplicação da penalidade mais severa da lei e 

posterior renovação dos contratos existentes, revela, além de uma 

evidente desproporcionalidade da pena de suspensão, a própria 

revogação da punição. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da 

tutela de provisória de urgência, previstos no art. 300 e seguintes 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 já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, 

para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão dos efeitos do TAC ou da penalidade de 

suspensão do direito de licitar, bem como, consequentemente, seja 

autorizada a sua participação no certame de registro de preço para futura 

e eventual contratação de empresa especializada em prestação de 
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serviços, que se realizará no dia 22.05.2018. Pois bem. Partindo de uma 

análise perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada 

ao bojo dos autos, entendo como demonstrados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória vindicada. É cediço que o Poder Judiciário 

não poderá valorar o mérito da rescisão administrativa, mas deverá 

sempre verificar a existência de motivos e sua adequação às normas 

legais, assim como das cláusulas contratuais pertinentes, coibindo, dessa 

maneira, o arbítrio e o abuso de poder. À vista disso, a Lei nº 8.666/93 (Lei 

de Licitações), em seu art. 87, impõe sanções administrativas àqueles 

particulares os quais agem em confronto com esses princípios, senão 

vejamos: “Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior”. Extrai-se do dispositivo legal alhures transcritos 

que há uma gradação nas penalidades impostas ao particular, ou seja, nos 

termos da doutrina de Marçal Justen Filho, “As sanções elencadas no art. 

87 da Lei nº 8.666/93 encontram-se em escala gradativa de gravidade: 

advertência, multa, suspensão do direito de licitar e declaração de 

inidoneidade.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 13ª ed. p. 857). Dessa maneira, tais penalidades devem 

ser aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e a 

razoabilidade, de maneira a aplicar a penalidade menos gravosa e ainda 

assim alcançar ao fim público. Não foi outro o entendimento de José dos 

Santos Carvalho Filho a respeito deste assunto: “(...) para que a conduta 

estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de 

tríplice fundamento: 1) adequação, significando que o meio empregado na 

atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2) exigibilidade, porque a 

conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos 

gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido 

é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3) 

proporcionalidade em sentido estrito, quando as vantagens a serem 

conquistadas superarem as desvantagens.” (in Manual de Direito 

Administrativo. 17ª ed. p. 33). No caso da suspensão do direito de 

participar de certames licitatórios e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, pode-se concluir que esta é a sanção mais 

gravosa, sendo ela aplicada no caso de inadimplemento por culpa do 

particular. Nesse sentido, oportuno trazer a lição de Hely Lopes Meirelles, 

que abaixo transcrevo: “A suspensão provisória ou temporária do direito 

de participar, de licitar e de contratar com a Administração é penalidade 

administrativa com que geralmente se punem os inadimplentes culposos e 

aqueles que culposamente prejudicarem a licitação ou a execução do 

contrato.” (in Licitação e contrato administrativo. 12. ed. São Paulo, 1999, 

p. 230-231.). Analisando perfunctoriamente os fatos expostos e a malha 

documental acostada ao bojo dos autos, ao que tudo indica, a sanção 

aplicada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID nº 

13204058) não se atentou a princípios norteadores dos atos 

administrativos, quais sejam os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, haja vista que a Requerida concorreu para o não 

cumprimento do contrato por parte da empresa-Requerente, considerando 

que não adimpliu com os valores pactuados. Ademais, verifica-se que a 

Requerida, ao que afigura neste limiar, não levou em consideração em 

nenhum momento os atrasos nos repasses constantes no contrato 

administrativo celebrado entre as partes, atuando, assim, de forma não 

razoável. Outrossim, a Defensoria Pública Estadual, posteriormente à 

aplicação da sanção, renovou os contratos com a Requerente (ID nº 

13204067, 13204080 e 13204092), presumindo-se que a Requerida não 

considerou a gravidade do descumprimento contratual, ou seja, tudo nos 

leva a crer que a aplicação da penalidade de suspensão do direito de 

licitar não se deu de forma proporcional. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 87 DA LEI N. 8.666/93. 1. Acolhimento, em sede de recurso 

especial, do acórdão de segundo grau assim ementado (fl. 186): DIREITO 

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. 

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 87, LEI 8.666/93. MANDADO 

DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE. 1. Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado contra ato de autoridade militar que aplicou a 

penalidade de suspensão temporária de participação em licitação devido 

ao atraso no cumprimento da prestação de fornecer os produtos 

contratados. 2. O art. 87, da Lei nº 8.666/93, não estabelece critérios 

claros e objetivos acerca das sanções decorrentes do descumprimento 

do contrato, mas por óbvio existe uma gradação acerca das penalidades 

previstas nos quatro incisos do dispositivo legal. 3. Na 

contemporaneidade, os valores e princípios constitucionais relacionados à 

igualdade substancial, justiça social e solidariedade, fundamentam 

mudanças de paradigmas antigos em matéria de contrato, inclusive no 

campo do contrato administrativo que, desse modo, sem perder suas 

características e atributos do período anterior, passa a ser informado pela 

noção de boa-fé objetiva, transparência e razoabilidade no campo 

pré-contratual, durante o contrato e pós-contratual. 4. Assim deve ser 

analisada a questão referente à possível penalidade aplicada ao 

contratado pela Administração Pública, e desse modo, o art. 87, da Lei nº 

8.666/93, somente pode ser interpretado com base na razoabilidade, 

adotando, entre outros critérios, a própria gravidade do descumprimento 

do contrato, a noção de adimplemento substancial, e a proporcionalidade. 

5. Apelação e Remessa necessária conhecidas e improvidas. 2. Aplicação 

do princípio da razoabilidade. Inexistência de demonstração de prejuízo 

para a Administração pelo atraso na entrega do objeto contratado. 3. 

Aceitação implícita da Administração Pública ao receber parte da 

mercadoria com atraso, sem lançar nenhum protesto. 4. Contrato para o 

fornecimento de 48.000 fogareiros, no valor de R$ 46.080,00 com entrega 

prevista em 30 dias. Cumprimento integral do contrato de forma parcelada 

em 60 e 150 dias, com informação prévia à Administração Pública das 

dificuldades enfrentadas em face de problemas de mercado. 5. Nenhuma 

demonstração de insatisfação e de prejuízo por parte da Administração. 6. 

Recurso especial não-provido, confirmando-se o acórdão que afastou a 

pena de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimentos de contratar com o Ministério da Marinha, pelo prazo de 6 

(seis) meses”. (STJ – Resp: 914087 RJ 2007/0001490-6, Relator: Ministro 

JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 04/10/2007, T1 – PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 29.10.2007 p. 190) – Destacamos. Dessa maneira, 

perfilho do entendimento de que não se mostra razoável impor a 

penalidade administrativa de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento em contratar com a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso pelo prazo de 02 (dois) anos, uma vez que o 

descumprimento contratual se deu em razão do inadimplemento por parte 

da Requerida, donde ressai a evidência da probabilidade do direito. Da 

mesma maneira se observa o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, haja vista que a manutenção da sanção administrativa 

acarretaria em diversos prejuízos à atividade da empresa-Requerente. Por 

fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo 

em vista que, caso constatada a legalidade na sanção aplicada pela 

Requerida, poderá restabelecer seus efeitos práticos. Portanto, ante a 

presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

antecipatória, impõe-se o deferimento da medida. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

determinando a suspensão da penalidade de suspensão do direito de 

licitar, bem como, autorizo a participação da empresa-Requerente no 

certame de registro de preço para futura e eventual contratação de 

empresa especializada em prestação de serviços, que se realizará no dia 

22.05.2018, até ulterior decisão de mérito. Deixo de fixar astreintes, 

porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de 

efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de 

desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso desta decisão, e também a parte requerida, o 

Estado de Mato Grosso, e na oportunidade, cite pessoalmente o Estado de 

Mato Grosso, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Corrija-se ( a Secretaria ) o 

pólo passivo para Estado de Mato Grosso. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal e, em seguida, voltem-me 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, inclusive pelo oficial plantonista. Cuiabá, 18 de maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004666-62.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CAB COLIDER LTDA (IMPETRANTE)

CAB PONTES E LACERDA LTDA (IMPETRANTE)

CAB ALTA FLORESTA LTDA (IMPETRANTE)

CAB CANARANA LTDA (IMPETRANTE)

CAB COMODORO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA - (PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar na qual a impetrante objetiva 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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005468-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PAULINO LTDA EPP - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA - (PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar na qual a impetrante objetiva 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 296 de 616



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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011197-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA - (PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar na qual a impetrante objetiva 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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030933-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTECIDES ORTIZ CARBONARO (IMPETRANTE)

LUCIANA NEVES DE LIMA (IMPETRANTE)

JACI DA COSTA DE ARRUDA (IMPETRANTE)

ANTONIA JOSELINA DE CARVALHO (IMPETRANTE)

anderson rosa ferreira (IMPETRANTE)

VANESSA CAROLINA ARRUDA DE MORAIS (IMPETRANTE)

DOMINGAS CESARINA DA SILVA SOUZA (IMPETRANTE)

PAULO SERGIO AMANCIO SANTIAGO (IMPETRANTE)

ROSANGELA SOARES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA - (PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar na qual a impetrante objetiva 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008153-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LIMA GAMA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA - (PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar na qual a impetrante objetiva 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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000420-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL FERNANDES MACENA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA - (PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar na qual a impetrante objetiva 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001091-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE DE ANDRADE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA - (PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar na qual a impetrante objetiva 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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000788-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HEPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA - (PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar na qual a impetrante objetiva 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009148-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA LEONARDA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA - (PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar na qual a impetrante objetiva 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034727-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento à OS. n. 001/2015-Gab 2, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a contestação. Cuiabá-MT., 18 de maio de 2018 JANEIDE 

MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010461-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL Autuação 19/04/2018 Última distribuição 19/04/2018 Valor da 

causa R$ 2.218,81 EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL Nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 300 de 616



1010461-78/2018 - PJe EMBTE: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF nº 

692.592.831-91 EMBDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, propostos eletronicamente em 

19/04/2018, por GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF nº 692.592.831-91, 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, em razão 

da distribuição eletrônica em 13/03/2017 da EXECUÇÃO FISCAL nº 

1007088-73/2017, que pretende o recebimento dos créditos fiscais 

consubstanciados nas CDA’s n.sº 935171 – venc. 31/01/2012; 985349 – 

venc. 31/01/2013; 1093100 – venc. 31/01/2014 e 1392881 – venc. 

30/01/2015, que totalizam R$ 2.218,81-. Em sede de preliminar, a 

Embargante alega a ocorrência da prescrição em relação ao crédito fiscal 

do ano de 2012, vencido 31/01/2012. No mérito, postulou pela 

desconstituição do crédito fiscal, dando-o como quitado, condenando-se o 

Município Embargado à multa por litigância de ma-fé, no patamar máximo de 

10% (dez por cento), do valor da causa devidamente corrigido, conforme 

Art. 81 do CPC/2015, uma vez que comprovado a alteração da verdade 

dos fatos, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 

Requereu, ainda quanto ao mérito que: a) fosse aceito o depósito judicial 

caução para fins de suspender a EXECUÇÃO FISCAL Nº. 

1007088-73/2017, até que sejam apreciados em caráter definitivo estes 

Embargos; b) fosse decretada a prescrição e cancelamento da dívida dos 

anos de 2006 a 2012, retirando a restrição do CPF da Embargante; c) 

expedição de ofício ao Município de Cuiabá para que cancelasse a 

Inscrição Municipal n.º 89306. E por fim, requereu a concessão dos 

benefícios da Gratuidade da Justiça. Em síntese, aduziu a Embargante a 

ocorrência de vício no lançamento dos créditos fiscais cobrados pela 

Fazenda Pública Municipal, contrariando a disposição do Art. 145 do CTN, 

posto que no ano de 2006 requereu a sua Inscrição Estadual em busca de 

emitir nota fiscal de prestação de serviço, contudo, no mesmo ano não 

mais manteve a atividade e por total desconhecimento do procedimento, 

não por negligência, deixou de requisitar o cancelamento junto ao Órgão 

Fazendário Municipal competente, vindo os créditos serem lançados de 

ofício desde o ano de 2007, nunca recebendo a Embargante qualquer tipo 

de notificação, perdurando os créditos fiscais e a incidência de juros. 

Asseverou a existência de prescrição em relação ao credito fiscal de 

2012, posto que vencido 31/01/2012, fora constituído somente em 

06/02/2017, tendo sido a ação proposta 13/03/2017, de modo que tomando 

como base o período de 05 (cinco) anos para executar, fora lançado pela 

Procuradoria Fiscal Municipal crédito prescrito. Requer a aplicação de 

multas por litigância de má-fé no patamar máximo de 10% (dez por cento), 

do valor da causa devidamente corrigido, conforme Art. 81 do CPAC/2015 

e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Foi atribuído à 

causa o valor de R$ 1.932,37- ID do documento: 12812735. Junto à inicial, 

anexou os documentos de ID’s nºs 12812761, 12812797, 12812802, 

12812827, 12812843, 12812864, 12812904, 12812945, 12812977. Na 

mesma data, 19/04/2018, a Requerente juntou petição, onde informou que 

fora realizado o depósito judicial nos autos eletrônicos do processo de 

execução fiscal equivocadamente e não nos autos eletrônicos destes 

Embargos, e em razão desse equívoco, requereu que este Juízo aceitasse 

a caução mediante comprovante de pagamento e, se necessário requereu 

a expedição de transferência dos valores depositados nos autos do 

Processo nº 1007088-73.2017, mediante ofício junto a Conta Única do 

Poder Judiciário – ID do documento: 12814296. Vieram os autos à 

conclusão em 19/04/2018 – ID do documento: 15475187. Em 09/05/2015 a 

Requerente peticionou, apresentando uma complementação do depósito 

judicial para a garantia do Juízo, informando que já fora depositado em 

19/04/2018 o valor de R$ 1.932,37 (um mil novecentos e trinta dois reais e 

trinta e sete centavos), restando para garantir todo Juízo com o valor de 

R$ 900,59 (novecentos reais e cinquenta e nove centavos), quantia que 

depositou, conforme ID do documento: 13121228 e juntou os documentos 

de ID’s 13121290, 13121313, 13121332 e 13121349. É o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. Da análise dos autos, constata-se que 

a Embargante, em relação ao valor da causa, efetuou um DEPÓSITO 

JUDICIAL PARCIAL na data de 19/04/2018, no valor de R$ 1.932,37 (um 

mil, novecentos e trinta reais e trinta e sete centavos) - ID do documento: 

12812904, posteriormente tendo efetuado em 09/05/2018, para fins de 

complementação do depósito anterior, NOVO DEPOSITO JUDICIAL, no 

valor de R$ 900,59 (novecentos reais e cinquenta e nove centavos) – ID 

do documento: 13121290, correspondente à CDA nº 935171 – venc. 

31/01/2012, que julga estar prescrita, contudo, de forma PROGRAMADA 

para o dia 09/07/2018, e não à vista, como deveria ser. Desta feita, face 

ao disposto no Art. 6º do CPC/2015[1], INTIME-SE o Patrono da Autora, via 

DJe, para que,esclareça a inconsistência ocorrida no depósito no valor de 

R$ 900,59 (novecentos reais e cinquenta e nove centavos) - ID do 

documento: 13121290, que ocorreu de FORMA PROGRAMADA, visando 

garantir a discussão da dívida consubstanciada na CDA nº 935171, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção destes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, por ausência de garantia integral do Juízo, conditio sine qua 

non para seu recebimento, nos termos do Art. 16, inc. I e §1º da Lei n. 

6.830/1980 (LEF)[2] e consequente prosseguimento da Execução Fiscal, 

com o levantamento do valor depositado em Juízo em favor da Fazenda 

Pública Municipal, referente aos débitos tidos como incontroversos, bem 

como penhora do saldo restante, nos termos do Art. 10 da LEF – Lei 

6.830/1980 (LEF)[3]. No mesmo prazo deverá a Embargante retificar o 

valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial, conforme Art. 321 do 

CPC/2015[4] , e consequente extinção destes Embargos, nos termos do 

Art. 485, inc. I do mesmo diploma legal [5]. Decorrido o prazo acima, com 

ou sem manifestação da Embargante, CERTIFIQUE sobre tempestividade e 

remetam-se estes autos eletrônicos imediatamente À CONCLUSÃO. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 17 de maio de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 6o 

Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2]. Art. 16 

– O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados: I – do depósito; II – da juntada da prova da fiança bancária ou 

do seguro garantia; III – da intimação da penhora. §1º - Não são 

admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. [3]. 

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que 

trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, 

exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. [4]. Art. 321, 

Parágrafo único – CPC/2015. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. [5]. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: I - indeferir a petição inicial; (...).

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001991-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ONIBENE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que, em cumprimento a decisão ID 12844173, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a contestação. Cuiabá-MT., 18 de maio de 2018 

BERNADETH RITA SAMPAIO Ténica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 214964 Nr: 23824-09.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSETI ROSSETI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180

 NESTA DATA, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE FLS. 

29, À GUISA DE FORMALIZAR A GARANTIA PRESTADA NA PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, INTIMA-SE A PESSOA JURÍDICA 

EXECUTADA PARA PROMOVER A ASSINATURA, ATRAVÉS DE 

REPRESENTANTE LEGAL MUNIDO DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO 

DOTADO DE PODERES ESPECÍFICOS PARA O ATO, DO TERMO DE 

PENHORA DE FLS. 30, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33854 Nr: 1170-79.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATONI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DONATONI ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 

15017544000133. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/05/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de DONATONI ENGENHARIA LTDA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CRÉDITO NÃO 

TRIBUTÁRIO- AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1422105/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.440,01

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35226 Nr: 2134-72.2017.811.0082

 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: Ricardo Dockhorn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ROQUE SAGIN - 

OAB:17891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e denego a ordem mandamental, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo 

artigo 487, inciso I do CPC.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.Cuiabá, 16 de maio de 2018.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39771 Nr: 1345-39.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SAGIN - OAB:17.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação ordinária proposta por JAIR BERNARDI, qualificado nos 

autos, em face da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – 

SEMA/MT.

Todavia, verifica-se que a requerida não possui personalidade jurídica 

para figurar em um dos polos da relação jurídica processual.

 Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 

15 (quinze) dias para que o requerente providencie a regularização 

correta do polo passivo da presente ação, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38838 Nr: 716-65.2018.811.0082

 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: JEAN PIERRE DE ARAUJO RAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DA SEMA- 

SECRTARIA DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, evidenciado o não cabimento do Mandado de 

Segurança na hipótese, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 330, 

inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 10 da Lei n. 12.016/09, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015. 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.Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso 

voluntário, arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

AUTOS Nº 13755-07.2008.811.0042ESPÉCIE: Ação Penal de Competência 

do Júri->Processo Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(RÉ,S): Rogério de Araújo Souza, Rg: 1441109-1 ssp MT Filiação: 

Edival Pereira de Souza e Francisca e Araújo Souza, data de nascimento: 

06/05/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT.

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A, S) RÉU(S), acima qualificada(s), para que 

compareça(m) à Sessão de Julgamento designada, para o dia 03 de 

SETEMBRO de 2018, às 13h30m, na conformidade do despacho abaixo 

transcrito.

 DESPACHO/DECISÃO: "...Vistos, etc; Designo o julgamento do acusado 

para o dia 03 de setembro de 2018, às 13h30min. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

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,digitei.

AUTOS Nº 2072-46.2003.811.0042ESPÉCIE: Ação Penal de Competência 

do Júri->Processo Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PESSOA(S) A SER(EM) INTIMADA(S) (QUALIFICAÇÃO, ENDEREÇO E 

TELEFONE): Gerson Cecílio da Silva, Filiação: Candida Cecília da Silva, data 

de nascimento: 20/06/1969, brasileiro(a), natural de Rosário oeste-MT, 

solteiro(a), comerciante, Endereço: Rua G, Lote 30, Quadra 51, Bairro: 

Grande Conquista, Cidade: Rondonópolis-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A, S) RÉU(S), acima qualificada(s), para que 

compareça(m) à Sessão de Julgamento no edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado, designada, para o dia 14 de SETEMBRO de 

2018, às 13h30m na conformidade do despacho abaixo transcrito.

 DESPACHO/DECISÃO: "...Vistos, etc; Designo a sessão de julgamento, 

pelo Tribunal do Júri, para o dia 14 de setembro de 2018, às 13h30m. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se...."

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.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,digitei.

AUTOS Nº 3324-69.2012.811.0042ESPÉCIE: Ação Penal de Competência 

do Júri->Processo Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e DR. 

LUCIANO S REBOUÇAS

ÉU(S): ANDERSON SOARES CAETANO FERREIRA

JULIO CESAR CARVALHO

INALIDADE: Intimar os acusados: Anderson Soares Caetano Ferreira, Cpf: 

00684055104, Rg: 15851940 SSP MT Filiação: Jorge Caetano Ferreira e 

Fatima Soares Caetano Ferreira, data de nascimento: 25/10/1985, 

brasileiro, natural de Apucarana-PR e Julio Cesar Carvalho, Cpf: 

03713825130, Rg: 18640338 SSP MT Filiação: Zenaide Rodrigues de 

Carvaho, data de nascimento: 07/11/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, para que compareçam na sessão de julgamento, que será 

realizado no dia 18 de OUTUBRO de 2018, às 09h, pelo Egrégio Tribunal 

Popular do Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

DESPACHO/DECISÃO: "...Vistos, etc; Designo o julgamento dos acusados 

para o dia 18 de outubro de 2018, às 09h. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário..."

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, , digitei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 13188-39.2009.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): KELSON SANTOS DE ARRUDA

 RUAN TEIXEIRA DOS SANTOS

 CLÁUDIO ANTONIO DO CARMO DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Cláudio Antonio do Carmo da Silva, Cpf: 

03054873102, Rg: 1823316-3 SSP MT Filiação: José Sebastião da Silva e 

Natalina Rita do Carmo, data de nascimento: 15/09/1985, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, mecânico, Endereço: Rua montes, n°55, 

Bairro: Três Poderes, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar os acusados, CLÁUDIO ANTONIO DO CARMO DA 

SILVA, para comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no 

dia 05/06/2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum 

da Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc (...) A petição de fls. 430/431 informa 

que o acusado Claudio Antônio do Carmo da Silva não concorda com a 

nomeação da Unic II / Unirondon. E, devido ao tempo exíguo requer o 

desmembramento do julgamento do pronunciado. Pela Magistrada foi 

despachado o seguinte: Vistos, etc, Defiro o pedido. (...) Fica, desde já 

designado o dia 05/06/2018, às 13h30, para o julgamento do correu 

CLAUDIO ANTONIO DO CARMO DA SILVA (...)"

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, Sebastiao do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 18 de maio de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 18084-62.2008.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GLADESTONE RAMALHO AMORIM

INTIMANDO: Réu(s): Gladestone Ramalho Amorim Filiação: Antônio da Silva 

Amorim e Zuleide Ramalho de Amorim, data de nascimento: 01/06/1976, 

brasileiro(a), natural de Brasília-DF, casado(a), serviços gerais, Endereço: 

Rua 304, Quadra 92, Casa 12, Setor iii, Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, GLADESTONE

RAMALHO AMORIM, para comparecer a sessão de julgamento, que será 

realizada no dia 27/07/2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do 

Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc;Designo a sessão de julgamento, pelo 

Tribunal do Júri, para o dia 27 de julho de 2018, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 18 de maio de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 150234 Nr: 16597-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Gabryelle Alves - 

OAB:20878/0

 Vistos, etc...

Em consonância com o parecer ministerial, declaro remidos 58 (cinquenta 

e oito) dias da pena imposta ao reeducando, em face dos 176 (cento e 

setenta e seis) dias inéditos trabalhados, no período de setembro/2017 a 

fevereiro de 2018, conforme atestado de trabalho de fl. 539 (LEP, artigo 

126, § 1º, inciso II).

Ademais, ante a informação de duas novas condenações do reeducando 

João Batista da Silva, oriundas das 3ª Vara Criminal desta Comarca (fl. 

441) e da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT (fl. 497), proceda-se 

com a realização de novo cálculo de liquidação da pena, visando nortear o 

regime inicial do cumprimento de pena, fins do disposto no artigo 111 da 

LEP.

Após, abra-se vista às partes para manifestação.

Noutro ponto, considerando que inexistem informações acerca da 

realização do ato anteriormente designado (fl. 531), redesigno a audiência 

de justificação para o dia 23/05/2018 às 14h00min.

Requisite-se a apresentação do reeducando.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 430911 Nr: 6622-30.2016.811.0042
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Vistos, etc...

Considerando que inexistem informações acerca da realização do ato 

anteriormente designado (fl. 43), redesigno a audiência admonitória para o 

dia 04/06/2018 às 14h00min, oportunidade em que serão fixadas as 

condições da pena privativa de liberdade, no regime semiaberto.

Intime-se pessoalmente o reeducando.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 334438 Nr: 15180-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONNY HENRIQUE DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Ante o parecer ministerial retro, AUTORIZO o penitente a se recolher em 

sua residência até às 22h, as segundas, quartas e sextas-feiras, para 

que possa participar das reuniões na entidade espírita “Pai Jeremias e Zé 

Pilintra”, localizada na Rua A, Quadra 06, Casa 36, Bairro Mossoró, 

Cuiabá. Comunique-se à Central de Monitoramento.

2. Atualize-se o cálculo de liquidação de pena.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 163699 Nr: 11019-45.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426/MT, ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - 

OAB:13674/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena em nome do recuperando EDENILSON 

BATISTA DE OLIVEIRA.

A presente execução de pena encontra-se suspensa cautelarmente em 

razão da desativação do equipamento eletrônico, motivo pelo qual foi 

expedido mandado de prisão em desfavor do penitente.

A Defesa requereu, às fls. 280/281, a designação de audiência de 

justificação, a fim de justificar o rompimento da tornozeleira.

Instado a opinar, o representante do Ministério Público manifestou 

contrariamente aos pedidos da Defesa, asseverando que não é a primeira 

vez que o recuperando deixa de cumprir as condições impostas.

Pois bem, em análise do feito verifica-se que o recuperando não vem 

cumprindo as condições que lhe foram impostas, deixando de comparecer 

em Juízo desde o mês de maio de 2016, bem como, pelo fato de sua 

tornozeleira eletrônica ter sido desativada em 30/08/2017, por falta de 

comunicação.

Assim sendo, deixo de acolher o pedido da defesa, mantendo o executivo 

de pena suspenso cautelarmente e vigente a ordem de prisão decretada.

Por outro lado, tendo em vista que o penitente constituiu advogado, 

designo audiência de justificação para o dia 07/06/2018, às 14h30min.

Intime-se o advogado do penitente via DJE.

Elabore-se novo cálculo de liquidação de pena, após, vistas às partes.

Às povidências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 505791 Nr: 44786-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANGEL FERREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELDO HENRIQUE PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:21603/O

 Vistos etc,

Ante a apresentação de comprovantes de trabalho e residência, designo 

audiência de justificação para o dia 29.05.2018, às 14h30min.

Até a data da realização do referido ato, revogo a decisão de fls. 20/21.

Intime-se o apenado e sua Defesa (DJE).

Expeça-se o necessário.

Às URGENTES providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 520015 Nr: 12105-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCOS CEBALHO DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. ANTÔNIO TRAJANO FILHO. OAB/MT: 7.098

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo 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.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 509247 Nr: 2019-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DA CRUZ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON. OAB/MT: 8932

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

12/06/2018, ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Redesigno a presente audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12/06/2018 ás 15h30min., para as oitivas 

de 02 testemunhas comuns e o interrogatório do réu. Requisitem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 46827 Nr: 2926-69.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGNEY DOS SANTOS, MANOEL BENEDITO 
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PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNÉIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:12320, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - 

OAB:11997, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:5 (CINCO)

Intimando:MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN -OAB-10657/MT

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES- OAB-12320

LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO-OAB-11997

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

20/06/18, ÀS 16:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho: Redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20/06/2018 ás 16h30min., para os interrogatórios 

dos réus. Saem os presentes devidamente intimados.

Nome do Servidor (digitador):ALZIRA SILVA

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 324009 Nr: 3310-85.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON CESAR DE SOUZA, CIRLENE DE 

SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, IVAN SALES GARCIA - 

OAB:8557

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/APRESENTAR RAZÕES DE 

APELAÇÃO

Prazo:05

Intimando:DR. IVAN SALES GARCIA. OAB/MT: 8557

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as razoes de apelacao no prazo legal, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 438413 Nr: 14851-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON DA SILVA VAZ, JOILTON DIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

PRAZO: 05 (cinco) DIAS

AUTOS Nº 14851-76.2016.811.0042. Cód. 438413

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR (ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S):

 WILTON DA SILVA VAZ

JOILTON DIAS DA SILVA

INTIMANDO: DRA. ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA - OAB/MT 

7590/A

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, 

para comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

20/06/2018, ÀS 14:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

DECISÃO/DESPACHO: Desta forma, com fundamento no artigo 396 do CPP, 

satisfeitos os requisitos do artigo 41 do mesmo “codex”, RATIFICO O 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA de fls. 04/06, e designo audiência de 

instrução para o dia 20/06/2018 às 14:40 horas quando então serão 

inquiridas duas testemunhas arroladas na denuncia, cinco testemunhas 

arroladas pela defesa e realizado os interrogatórios dos acusados. 

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, Anny Elly Teodoro, 

digitei.

 Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018.

Joilson Ribeiro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 438937 Nr: 15412-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

25/06/2018, ÀS 14:00 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 25/06/2018 ás 14h00min, destinada a 

inquirição de 02 testemunhas comuns e o interrogatório de 01 réu. 

Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se"..

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 429303 Nr: 4789-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN ROGER ALVES DA SILVA, 

WILLENBERG ANDRE TORRES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:7731, JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR - OAB:21575, 

MARCELA FLORÊNCIA CAMARGO - OAB:22054/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

PRAZO: 05 DIAS

 AUTOS Nº 4789-74.2016.811.0042 – Cód.429303

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JONATHAN ROGER ALVES DA SILVA

WILLENBERG ANDRE TORRES DE MORAES

INTIMANDO: DR. MARCELA FLORÊNCIO CAMARGO, OAB/MT: 22054/O

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 
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20/06/2018, ÀS13:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos e etc. Para fins de readequação de pauta, 

marco audiência para o dia 20/06/2018 ás 13h45min, destinada a 

inquirição de 03 testemunhas comuns e o interrogatório de 02 réus. 

Requisitem-se. 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, Anny Elly Teodoro, 

digitei.

Cuiabá - MT, 17 de maio de 2018.

Joilson Ribeiro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 68248 Nr: 2698-94.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES. OAB/MT: 11.203

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 28/02/2018 às fls. 

240/257, nos autos acima mencionados, na qual o réu SÉRGIO PEREIRA 

DA SILVA, foi condenado nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 

II E IV, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 

pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, regime semiaberto, nos termos 

do art. 33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 424611 Nr: 30386-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO DA MATA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:5 (CINCO)

Intimando:WESLEY ROBERT AMORIM-OAB-6610

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

27/06/18, ÀS 08:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CERTIFICO E DOU FÉ QUE, visando a readequação da 

pauta de audiencias do dia 27/062018, em razão da Portaria n° 

629/2018/PRWS, publicada no DJE n° 10254, e, 11/05/2018, que versa 

sobre ponto facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, 

com a participaçao da Seleção Brasiliera de Futebol. Que de acordo com o 

documento, o dia 22 de junho (sexta-feira) será pomto facultativo no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, em razão do jogo Brasil x 

Costa Rica. No dia 27 de junho de 2018 (quarta-feira) o expediente 

ocorrerá das 8h às 12h, em virtude do jogo do Brasil x Sérvia. Pelo que, a 

MMª Juíza de Direito determinou que as audiencias agendadas para o dia 

27/06/2018, que o expediente será no período da manhã, readequasse 

somente, ou seja: DIA 27/06/2018/, Às 08h30mim.

Nome do Servidor (digitador):ALZIRA SILVA

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 424611 Nr: 30386-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO DA MATA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. WESLEY ROBERT AMORIM - OAB/MT 6610

DRA. ELIANE GOMES FERREIRA - OAB/MT 9862

DR. HILOMAR HILLER - OAB/MT 10.768

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

27/06/2018, ÀS 08:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503267 Nr: 42344-91.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENEILSON SILVA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENEILSON SILVA PRADO, Cpf: 

06198555178, Rg: 259069909, Filiação: Izabel Maria da Silva e Nerilson 

Cardoso do Prado, data de nascimento: 19/12/1997, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 10 de novembro de 2017, por volta das 

16h00min, na rua Monoel Garcia Velho, bairro Bandeirantes, em 

Cuiabá/MT, o denunciado Reneilson, mediante violência e grave ameaça, 

subtraiu, um automóvel, pertencente à vítima Marluci.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 42344-91.2017.811.0042 (Código: 

503267)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: RENEILSON SILVA 

PRADOVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu 

RENEILSON SILVA PRADO não foi citado, diante disso, acolho o parecer 

ministerial de fl. 89 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, 
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digitei.

Cuiabá, 17 de maio de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377112 Nr: 18578-14.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DOS SANTOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO DOS SANTOS DE JESUS, 

Filiação: Maria Calada dos Santos, data de nascimento: 23/12/1983, 

brasileiro(a), natural de Acailadia-MA, solteiro(a), desempregado. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR o réu RONALDO DOS SANTOS DE JESUS qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do 

Código Penal.4. Dosimetria.A pena prevista para o crime de furto 

qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e 

multa.Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é comum à espécie. Não há 

registro de antecedentes criminais. Não há elementos para se aferir a sua 

conduta social nem sua personalidade. Os motivos do crime e as 

circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências do 

crime foram comuns à espécie.Portanto, fixo a pena base no mínimo legal, 

em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa no mínimo legal.Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias 

agravantes e atenuantes a serem apreciadas.Causas de diminuição e de 

aumento de pena:Inexistem causas de aumento e diminuição da pena.5. 

Pena definitiva.TORNO DEFINITIVA a pena do réu RONALDO DOS SANTOS 

DE JESUS, qualif. nos autos, em 02 anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.6. Regime de 

Cumprimento da Pena:O regime inicial de cumprimento da pena será o 

ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.7. 

Objetos:Verifica-se que não há objetos apreendidos nos autos.Em relação 

aos documentos pessoais apreendidos e juntados aos autos, cumpra-se o 

estabelecido na CNGC: em seu Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e Guarda 

de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, dispõe:“Não serão recebidos 

pelo Juízo destinatário os documentos pessoais apreendidos que não 

forem objetos do delito. Havendo algum encartado nos autos, o Gestor 

judiciário deverá restituí-lo às partes, mediante certidão, independente de 

requerimento”.8. Deliberações Finais:a) Isento o acusado do pagamento 

das custas e despesas processuais.b) Intime-se a vítima, conforme 

determinação constante no artigo 201, § 2º do CPP.c) Eventual detração 

será realizada pelo juízo da execução.d) Com o trânsito em julgado, 

expeça-se guia para a execução da pena, nos termos do que dispõe a 

CNGC.e) Após, comuniquem-se as condenações via sistema INFODIP, 

certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314915 Nr: 13851-17.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO VASCONCELOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGÉRIO VASCONCELOS MARTINS, Cpf: 

03398817122, Rg: 175.34.80.1, Filiação: Aecio Ludio Faria Martins e Jolenil 

do Carmo Vasconcelos, data de nascimento: 19/09/1991, brasileiro(a), 

natural de Chapada dos Guimarães-MT, solteiro(a), lavador de carros, 

Telefone 65-9242-4526. 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 04 de maio de 2011, por volta das 15:30min, em 

via pública situada no bairro Araés, circunscrição do CISC VERDÃO, nesta 

urbe e comarca, o denunciado RODRIGO portava, 16 (dezesseis) 

munições calibre.7.62 intactas 02 (duas) munições calibre.45 intactas e 05 

(cinco) munições calibre 45 vazios, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 13851-17.2011.811.0042 (Código: 

314915)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: ROGÉRIO 

VASCONCELOS MARTINSVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se 

que o réu ROGÉRIO VASCONCELOS MARTINS não foi citado, diante disso, 

acolho o parecer ministerial de fl. 92 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 379177 Nr: 20825-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MARLON DOS SANTOS, ANDERSON 

NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, em face da ausência do réu Victor 

Marlon dos Santos.

II – Defiro o pedido Ministerial e concedo vistas no prazo de 03 (três) dias.

III – Após, volte-me conclusos.

IV – 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 338912 Nr: 20235-59.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 IV – Decreto a revelia do réu José Ferreira Junior, com fulcro no Art. 367, 

in fine, do Código de Processo Penal.

V - 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

 WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 515813 Nr: 8221-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO DA COSTA CAMPOS, 

RODRIGO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:

 Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva de JOÃO ANTÔNIO 

DA COSTA CAMPOS, já que presentes os requisitos constantes do art. 

312, do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e 

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo de 

posterior apreciação em audiência, acaso presentes as hipóteses 

autorizadoras.3. Deliberações:Sendo assim, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21.06.2018, às 14h00min, para a 

audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes, os acusados e 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Advirta as 

testemunhas que a ausência ensejará a condução coercitiva (art. 535 do 

CPP).Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado (art. 400 do 

CPP). Requisitem-se dos réus.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. Lídio Modesto da Silva filho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 489505 Nr: 28980-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, 

THIAGO BRAUNO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES - 

OAB:18-823, EUSTÁQUI INÁCIO DE NORONHA NETO - OAB:12.548, 

JONAS CANDIDO DA SILVA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 28980-52.2017.811.0042 (CÓDIGO: 489505)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO

 THIAGO BRAUNO FREITAS

 Vistos etc.

Reexaminando a questão decidida (fls. 253/254), concluo que não deve 

ser modificada a decisão recorrida, cujos fundamentos bem resistem às 

razões do recurso, de forma que a mantenho.

Envie os autos ao Ministério Público para que apresente suas 

contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, anotando as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se o determinado na decisão de fls. 253/254 em relação do 

acusado CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 332414 Nr: 12930-24.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Certifico e dou fé que compareceu nesta secretaria o reú BRUNO 

PEREIRA, RG:1578480-0, e se deu por intimado sobre a audiência que 

será realizada no dia 15/05/2018 ás 16:30. Era o que me cumpria 

certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 514264 Nr: 6789-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DA COSTA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:

 CARTA PRECATÓRIA Nº 6789-76.2018.811.0042 (Código: 514264)

 Vistos.

Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 

18.05.2018 às 15h45min.

Expeça-se o necessário para o cumprimento da presente deprecata, 

solicitando eventuais documentos faltantes ao Juízo deprecante.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no art. 265 do Código Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se

Cuiabá - MT, 23 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 477154 Nr: 16997-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS, JGADC, CJV, JRLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Código nº: 477154

DESPACHO

Vistos etc.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

convicção que permitam absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do 

Código de Processo Penal-CPP).
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Designo o dia 12 de junho de 2018 ás 15h30min, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es) e 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 10 (dez) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

Intime-se a Defensoria Pública e Ministério Público, pessoalmente, nos 

termos da legislação própria.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 323632 Nr: 2908-04.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE FELIX DA PAIXÃO, ROSELI 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609/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 denunciados DEUSDETE FELIZ DA PAIXÃO e 

ROSELI RODRIGUES, 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.(...).Existindo armas, 

simulacros ou munições apreendidos nos autos, em desacordo com a lei, 

nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, determino sejam as mesmas 

remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão de 

segurança pública ou destruição conforme o caso.Comunique-se à vítima 

a respeito deste ato sentencial, conforme preconiza o art. 201, § 2º do 

Código de Processo Penal.Sem custas.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 149064 Nr: 16391-09.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RONDON DA COSTA

 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 PAULO HENRIQUE RONDON DA 

COSTA, 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, (...). Escoado o 

prazo sem manifestação, DECLARO desde já o perdimento de qualquer 

importância lícita depositada nos autos em favor do Fundo Penitenciário 

Nacional – FUNPEN.Existindo armas, simulacros ou munições apreendidos 

nos autos, em desacordo com a lei, nos termos do artigo 25 da Lei 

10.826/03, determino sejam as mesmas remetidas ao Comando do Exército 

da Região para doação a órgão de segurança pública ou destruição 

conforme o caso.Comunique-se à vítima a respeito deste ato sentencial, 

conforme preconiza o art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.Sem 

custas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de 

maio de 2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 312363 Nr: 10738-55.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:12934

 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 LEANDRO ANTÔNIO DE SOUZA, 

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. (...).Existindo armas, simulacros 

ou munições apreendidos nos autos, em desacordo com a lei, nos termos 

do artigo 25 da Lei 10.826/03, determino sejam as mesmas remetidas ao 

Comando do Exército da Região para doação a órgão de segurança 

pública ou destruição conforme o caso.Comunique-se à vítima a respeito 

deste ato sentencial, conforme preconiza o art. 201, § 2º do Código de 

Processo Penal.Sem custas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 381118 Nr: 22900-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVELTHON SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012/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 ORIVELTHON SILVA RAMOS, 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.(...).Existindo armas, 

simulacros ou munições apreendidos nos autos, em desacordo com a lei, 

nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, determino sejam as mesmas 

remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão de 

segurança pública ou destruição conforme o caso.Comunique-se à vítima 

a respeito deste ato sentencial, conforme preconiza o art. 201, § 2º do 

Código de Processo Penal.Sem custas.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 416789 Nr: 21968-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI GALVÃO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARÃES - OAB:16740

 INTIMAR A DRª LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO GUIMARÃES OAB/MT 

16740, PARA AUDIÊNCIA DE PROPOSTA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO DO DIA 13 DE JULHO DE 2018 ÀS 14:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 471725 Nr: 11590-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDSON MARCIO DA CRUZ, JOSIAS 

SANTANA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE PEREIRA 

CARVALHO DA SILVA - OAB:17.658, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL 

- OAB:

 "Antes de designar uma nova data para realização da audiência 

prejudicada, colha-se o parecer Defesa sobre a não localização das 

testemunhas Gilmaxe Messias de Oliveira e Mirianny Keitty Pereira da 

Cruz.(...)"

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518221 Nr: 10408-14.2018.811.0042

 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): HUDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778

 Vistos etc.

Através da petição de fls. 66/74, o acusado, por intermédio de seu 

advogado, requer reconsideração, para que seja revogada sua prisão 

preventiva, sob a justificativa de que é dependente químico de altíssimo 

grau.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido.

É o breve relato. DECIDO.

Em análise aos autos, verifico que o réu pretende a qualquer custo 

responder este processo em liberdade, tanto que, para isso, por discordar 

da fundamentação dada por esta magistrada na decisão encartada às fls. 

61/63 que indeferiu o seu pedido de revogação de prisão preventiva, 

apresentou a petição em tela, requerendo reconsideração, a fim de que 

seja posto em liberdade, sob o argumento de que é dependente químico de 

altíssimo grau.

Contudo, malgrado seu posicionamento e considerações expostas na 

petição de fls. 66/74, MANTENHO na íntegra a decisão de fls. 61/63, até 

porque entendo que a mesma não necessita ser reparada/retificada.

Dito isto, esclareço à n. defesa que, caso discorde do posicionamento 

utilizado por esta magistrada em decidir os pedidos de revogação de 

prisão preventiva que são aforados perante este juízo, em especial, o 

aforado neste processo, utilize a via processual adequada para alterar as 

decisões OU a decisão de fls. 61/63.

Tendo em vista que o réu tem advogado constituído nos autos, tanto que já 

aforou perante este juízo pedidos de revogação de prisão preventiva e 

reconsideração, o INTIME para apresentar defesa preliminar, no prazo 

legal, em favor de seu cliente.

Apesar da determinação supra, bem como considerando o teor da 

certidão de fl. 103, por haver informação na capa dos autos de que o réu 

se encontra segregado no presídio Capão Grande/ em Várzea Grande/MT, 

expeça-se novo mandado de notificação.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 500147 Nr: 39194-05.2017.811.0042

 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): GUSTAVO FERNANDO DIAS BOMDESPACHO, 

MAGNA SILVA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614 MT, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos etc.

Ante o requerimento do Parquet para juntada do relatório policial que se 

encontra acostado no incidente de Código nº 493128, de competência da 

7ª Vara Criminal, o qual narra as atuações dos acusados na prática 

delitiva e ainda, considerando que referido procedimento encontra-se no 

GCCO (Grupo de Combate ao Crime Organizado) desde a data de 

21/02/2018, determino ao senhor gestor que oficie-se àquela entidade 

para que encaminhe cópia do mencionado relatório a este juízo.

Após a juntada, conclusos.

 Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 516194 Nr: 8615-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROBERTIN NERE DE ARAÚJO, GISELE CONCEIÇÃO DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que os presentes foram apensados aos autos principais 

corretos, bem como a requerente juntou documento, a fim de demonstrar 
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que convive maritalmente com Robertin Nere de Araújo desde o ano de 

2009, colha-se novo parecer ministerial.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 504068 Nr: 43128-68.2017.811.0042

 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): DEBORA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 "(...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR a denunciada DÉBORA SOUZA DA SILVA, portadora do RG 

n° 2388820-2, CPF n° 039.924.061-64, filiação: Luiz Pereira da Silva e 

Maurina de Souza da Silva, data de nascimento: 04/06/1993, brasileira, 

natural de Alta Floresta/MT, solteira, residente à Rua 03, Bairro Pascoal 

Ramos, em Cuiabá/MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, 

da Lei n. 11.343/2006. (...)TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em 

desfavor de DÉBORA SOUZA DA SILVA, portadora do RG n° 2388820-2, 

CPF n° 039.924.061-64, filiação: Luiz Pereira da Silva e Maurina de Souza 

da Silva, data de nascimento: 04/06/1993, brasileira, natural de Alta 

Floresta/MT, solteira, residente à Rua 03, Bairro Pascoal Ramos, em 

Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º 

e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime 

prisional de início em SEMIABERTO.

Considerando que o regime fixado a condenada é diverso do fechado, 

PERMITO-LHE aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual 

recurso, de modo que DETERMINO a expedição do competente ALVARÁ 

DE SOLTURA em favor da condenada DÉBORA SOUZA DA SILVA, salvo 

se por outro motivo não estiver preso (...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 362088 Nr: 1217-81.2014.811.0042

 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): APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 "(...)ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR a denunciada APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA, portadora 

do RG n° 22134786, filiação: Rosolino Rodrigues de Souza e Maria 

Domingas de Souza, data de nascimento: 14/09/1965, brasileira, natural de 

Poxoréo/MT, solteira, residente à Rua F, Quadra 07, Casa 15, Bairro São 

Gonçalo III, em Cuiabá/MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, 

caput, da Lei n. 11.343/2006. (...)TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA em desfavor de APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA, 

portadora do RG n° 22134786, filiação: Rosolino Rodrigues de Souza e 

Maria Domingas de Souza, data de nascimento: 14/09/1965, brasileira, 

natural de Poxoréo/MT, solteira, residente à Rua F, Quadra 07, Casa 15, 

Bairro São Gonçalo III, em Cuiabá/MT, no patamar de 01 (um) ano e 08 

(oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, que 

fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época 

dos fatos. Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena 

privativa de liberdade, com fulcro no que autoriza o artigo 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal. Considerando que estão presentes os requisitos do artigo 

44, do Código Penal, bem como se levando em conta a quantidade da pena 

privativa de liberdade fixada a condenada, nos termos do artigo 43, 

incisos IV e VI, do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa 

de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo 

da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal (...)".

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 498182 Nr: 37333-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO DORILEO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, MAYKON 

FEITOSA MILLAS, REGINA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos,

1. Acolho a justificativa apresentada pelo Querelante.

2. Tendo em vista ausência de intimação do querelado, redesigno a 

audiência de reconciliação para o dia 01/08/2018 às 15hs15min.

3. Determino ao Oficial de Justiça à devolução do Mandado de Intimação, 

com a respectiva certidão, no prazo de 24 horas, sob pena de instauração 

de procedimento administrativo.

4. Intimem-se as partes para comparecimento.

5. Saem os presentes intimados.

6. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 498184 Nr: 37335-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO DORILEO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOCK CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos,

1. Acolho a justificativa apresentada pelo Querelante.

2. Tendo em vista ausência de intimação do querelado, redesigno a 

audiência de reconciliação para o dia 01/08/2018 às 15hs00min.

3. Intimem-se as partes para comparecimento.

4. Saem os presentes intimados.

5. Intime-se e cumpra-se.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 123908 Nr: 10889-26.2008.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTILA WANDERLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, TENARÊSSA APARECIDA ARAÚJO DELIA LIBERA - 

OAB:7031

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seus ADVOGADOS para 

tomar ciência da juntada do Ofício nº 925/2018-AMDF, conforme segue:

 "Ofício n. 925/2018-ADMDF, de 16.05.2018 - Vara de Auditoria Militar do 

Distrito Federal informando que a Testemunha de Defesa, Deputado 

Federal NILSON APARECIDO LEITÃO, será ouvido nos autos da Carta 

Precatória nº 2018.01.1.004813-5, no dia 23 de maio de 2018, às 10h, na 

sala de audiências da Auditoria Militar do Distrito Federal."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 308975 Nr: 6150-05.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE DOUGLAS RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado, do despacho que segue transcrito: "DESIGNO sessão de 

instrução para o dia 21.06.2018, às 16h, oportunidade em que será 

realizada a oitiva da testemunha de defesa arrolada à fl. 163 e o 

interrogatório do réu. Expeça-se o necessário para a realização do ato. 

Às providências."

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 142415 Nr: 9451-28.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENILSON BENEDITO DA GUIA, CLAUDEMI 

LEMES COSTA, JEAN CARLOS ARRUDA PAULA, EBERSON DE ARRUDA 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

NAIME MÁRCIO MARTINS DE MORAES - OAB:3.847/MT, Odilson das 

Neves Graus Junior - OAB:6836, RUY MEDEIROS - OAB:4498

 Autos Código 142415

 Vistos,

Recebo os recursos interpostos às fls. 554/555. Dê-se vista à Defensoria 

Pública para que apresente as razões no prazo legal.

 Após, vista ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões em 

igual prazo.

 Ante o teor das certidões de fls. 561, manifeste-se o Ministério Público.

 Em relação à certidão de fl. 563, intime-se o defensor de Eberson de 

Arruda Paula para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias informando o 

atual endereço do pronunciado.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de março de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 512031 Nr: 4634-03.2018.811.0042

 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): WILLIAN AUGUSTO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 76), 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 quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo, neste momento, 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 WILLIAN AUGUSTO 

FRANCISCO como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/05/2018, às 

16:10 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 357759 Nr: 19923-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ANTONIO BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 254, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença, 

procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos os 

prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 469819 Nr: 9728-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR MIRANDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: anderson douglas rossetti 

bueno - OAB:, UNIC- UNIJURIS - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Vistos, etc.

Considerando que a Dra. Edilene Dias Vermieiro Balbino, do NPJ da UNIC II, 

requereu vistas dos autos, DETERMINO a devolução à Secretaria para 
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esse fim.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431282 Nr: 7013-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSTIÇA FEDERAL, 

para devolução dos autos nº 7013-82.2016.811.0042, Protocolo 431282, 

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): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 310630 Nr: 8711-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCENDINO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, AUGUSTO 

BOURET ORRO OAB/MT 22.974, para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 319/324.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 301764 Nr: 18939-70.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

UNIJURIS - UNIC - OAB:4630 MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007 impulsiono este 

feito com a finalidade de intimar o advogado LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR OAB/MT 13.565, da audiência de interrogatório 

designada para o dia 25/06/2018 às 17h15min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 86175 Nr: 6826-26.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONÉSIMO SANTANA, ANA RITA DOS SANTOS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIA ELIAS - 

OAB:8231/MT, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, ANA 

MARIA PATRICIO ELIAS OAB/MT 8.231 e PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS OAB/MT 13.025, para que tome ciência da sentença proferida às 

fls. 476/478.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 305075 Nr: 2827-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA, 

NILSO DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 INTIMAR O ADVOGADO PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB/MT 

18.188 DA AUDIÊNCIA DO DIA 25 DE JUNHO DE 2018 ÀS 14H45MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 144448 Nr: 11663-22.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MUSKOPFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANNE DANIELLA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, GEANNE 

DANIELLA DA GUIA ONUKI OAB/MT 14.745, para que tome ciência da 

sentença proferida às fls. 199/201.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 416905 Nr: 22082-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO SIQUEIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEVINO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:17.692

 INTIMAR O ADVOGADO VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES OAB/MT 17.692 

DA AUDIÊNCIA DO DIA 25 DE JUNHO DE 2018 ÀS 16H00MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 129300 Nr: 16462-45.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREIS BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JOSÉ 

BATISTA FILHO OAB/MT 13.696- A, para que apresente as alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 491537 Nr: 30967-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22.352/0

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, 

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB/MT 22.352/O, para que tome 

ciência da sentença proferida às fls. 359/375.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
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 Cod. Proc.: 434705 Nr: 28571-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO, MÁRIO 

BORGES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10862, AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - 

OAB:12026

 AÇÃO PENAL N. 28571-81.2014.811.0042

ID. 434705

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de autos desmembrados da ação penal nº 

6874-04.2014.811.0042 – Código 366913, em relação aos acusados 

MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO e MÁRIO BORGES JUNQUEIRA.

Considerando o conteúdo da portaria nº 629/2018-PRES, na qual decretou 

ponto facultativo no dia 22/06/2018 no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, em razão do jogo Brasil x Costa Rica, redesigno à audiência 

marca, para o dia 05/07/2018, às 14:00 horas.

Outrossim, verifico que na última audiência concedi o prazo de 03 (três) 

dias à defesa do acusado Mario Borges para atualizar o endereço das 

testemunhas Lucas Henrique do Amaral e Paulo Roberto Viana. Porém, 

vê-se que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da defesa, 

conforme certidão às fls. 2195.

Após o decurso do prazo, a defesa manifestou-se informando os 

endereços mencionados anteriormente. No entanto, conforme certidões 

acostadas às fls. 2192 e 2194, os endereços informados encontram-se 

incorretos ou desatualizados. Por este motivo deixo de expedir novos 

mandados de intimação.

Porém, caso o causídico insista no depoimento das testemunhas e a fim de 

evitar que se alegue futuramente qualquer nulidade, determino que as 

testemunhas compareçam à audiência ora redesignada independente de 

intimação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 348867 Nr: 9837-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO MORTOZA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SILLAS LACERDA - 

OAB:4.454-A, TÚLIO MORTOZA LACERDA - OAB:15.039

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a defesa 

do acusado Tulio Mortoza Lacerda para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar alegações finais, na forma de memoriais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 376164 Nr: 17519-88.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO VINICIUS OLIVEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 17519-88.2014.811.0042 – Cód. 376164

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): PABLO VINICIUS OLIVEIRA BARROS

INTIMANDO: Réu(s): Pablo Vinicius Oliveira Barros, Filiação: Charles Laen 

de Barros e Glaucia de Oliveira, data de nascimento: 28/09/1995, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua 

Santa Izabel, Nº 458, Bairro: Santa Izabel, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAR o réu acima qualificado, do inteiro teor da r. 

sentença prolatada em 04/12/2017, às fls. 139/151, cujo dispositivo segue 

abaixo transcrito para que, caso queira apresente recurso no prazo legal.

DECISÃO/DESPACHO: “Assim sendo, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

punitiva do Estado em relação ao réu PABLO VINICIUS DE OLIVEIRA 

BARROS, qualificado nos autos, CONDENANDO-O como incurso nas 

sanções do dispositivo do art. 333, caput, do Código Penal. (...) Em face 

da preponderância das circunstâncias desfavoráveis fixo a pena-base 

acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

30 (trinta) dias-multa, a qual torno definitiva, à falta de outras 

modificadoras. Conforme disposto no artigo 33 parágrafo 2º, “c”, do CPB, 

fixo-lhe inicialmente o regime aberto para cumprimento da pena. Em razão 

disto, verificando que está em liberdade (fls. 69/76) e que não é o caso de 

decretação de prisão preventiva, concedo-lhe o direito de apelar em 

liberdade. Considerando o disposto no artigo 44 do CP (alterado pela Lei 

9.174/98), em face de entender que a substituição será suficiente, 

substituo as penas privativas de liberdade ora impostas por 02 (duas) 

penas restritivas de direito (§ 2º, última parte), da seguinte forma: I - O réu 

prestará serviços à comunidade, efetuando serviços gerais em entidade a 

ser indicada pelo juízo das execuções, desde que nesta Comarca, 

gratuitamente, conforme suas aptidões, à razão de uma hora de tarefa por 

dia de condenação, durante oito horas por semana, de modo a não 

prejudicar a sua jornada normal de trabalho (art. 46, §§ 2º e 3º). II - O réu 

será submetido à limitação de fim de semana, consistente em permanecer, 

aos sábados e domingos das 23h00min horas às 06h00min em sua 

residência, durante todo o período da pena. (...)”.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 17 de maio de 2018.

Rosevete dos Santos Maciel Teixeira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 358472 Nr: 20771-36.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE DE SOUZA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline de Souza Trindade 

- OAB:227276/SP

 Assim sendo, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado em 

relação a ré CAROLINE DE SOUZA TRINDADE, qualificada nos autos as 

fls. 02, CONDENANDO-A como incurso nas sanções do dispositivo supra. 

Não vislumbro nos autos quaisquer excludentes de ilicitude que poderiam 

justificar o comportamento do acusado. Não encontro presentes, no 

entanto, as dirimentes previstas nos arts. 26, 20 parágrafo 1o., e arts. 21 

e 22 do CP, que pudessem socorrer o denunciado, pelo que tenho que 

deva ser apenado.(...) Em razão disso, fixo-lhe a pena-base em 07 (sete) 

meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.Em razão da agravante do Art. 

61, II, a, do Código Penal, aumento a pena em 02 (dois) meses de detenção 

e 15 (quinze) dias-multa, encontrando-a em 09 (nove) meses de detenção 

e 45 (quarenta e cinco) dias multa, fixando cada dia multa em 1/3 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. Torno-a definitiva à falta de 

outras modificadoras (...). Publique-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 436612 Nr: 12925-60.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRÔNIO DA COSTA JORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMIR DIAS VIRMIEIRO - 

OAB:11767
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 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

da audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 14 de junho 

de 2018, às 14:00 horas, na sede deste Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 316041 Nr: 15110-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA 

SILVA, ALBERI ANTONIO RODRIGUES, ALBERI ANTONIO RODRIGUES 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA DE LIMA PEREIRA - 

OAB:6298/RO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - OAB:3384

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da expedição de carta precatórias para as comarcas de 

Florianópolis/SC e Palhoça/SC, com a finalidade de intimar os réus da 

audiência redesignada nestes autos, para que possam acompanhar o 

cumprimento da missiva no Juízo deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 436612 Nr: 12925-60.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRÔNIO DA COSTA JORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMIR DIAS VIRMIEIRO - 

OAB:11767

 AÇÃO PENAL n°. 12925-60.2016.811.0042 - Cód: 436612

Réu: Petrônio da Costa Jorte.

 Vistos, em correição.

 Cuida-se de ação penal proposta em desfavor do réu PETRÔNIO DA 

COSTA JORTE, na qual foi designada audiência de instrução para o dia 03 

de abril de 2018, porém o ato não se realizou, conforme certificado a fls. 

309.

 Desta forma, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

14 de junho de 2018, às 14h.

 Intimem-se às testemunhas de acusação (fls. 10), de defesa (fs. 173), o 

réu, a Defesa constituída, via DJE, e o Ministério Público.

 Às providências.

 Int. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 03 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

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.: 434298 Nr: 10371-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR MARTINS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Saul Amiden - 

OAB:20927/O, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT

 Vistos.

Intime-se a DEFESA - via DJE, para apresentação de seus memoriais, no 

prazo legal.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos para sentença.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 436092 Nr: 12341-90.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS 

JUNIOR - OAB:9607, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700/O, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, RODRIGO LEITE 

DA COSTA - OAB:20362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199/MT, GIZELA BARRETO SAMPAIO - 

OAB:19.763/MT

 Vistos.

Considerando que o autor interpôs Recurso de Apelação, seguido de suas 

razões recursais - fls. 191/198, intime-se a requerida, por meio de seu 

advogado – via DJE, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme previsto no art. 1.010, §1º, do CPC/2015.

Após, as formalidades previstas no §1º e §2º do art. 1.010 do CPC/2015, 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, independente de juízo de 

admissibilidade, de acordo com o art. 1.010, §3º, do CPC/2015.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 455674 Nr: 32938-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNNO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC FERNANDO DA CRUZ - 

OAB:20779

 Ação Penal - 455674.

Vistos.

Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 

de BRUNNO FERREIRA MENDES, pela prática, em tese, do delito previsto 

no art. 147 do Código penal, contra a vítima Gisele Barbosa de Figueiredo 

Guerra.

A denúncia foi recebida em 13/12/2016 (fl. 49).

A Defesa do acusado apresenta Resposta à Acusação às fls. 73/75, 

alegando preliminar de Ausência de Justa Causa, pelo que passo a 

analisá-la neste momento.

Alega a Defesa, a ausência de justa causa para o prosseguimento da 

presente Ação Penal, ante a fragilidade dos indícios de autoria e 

materialidade.

Contudo, da análise das provas colhidas na fase inquisitorial, extrai-se 

que existem indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva, tanto que 

a Exordial Penal fora recebida na forma posta em Juízo, consoante 

decisão de fl. 49.

Ademais, há que se falar que vige no pátrio ordenamento jurídico o 

princípio do “in dubio pro societate”, de sorte que a dúvida beneficia a 

acusação para o oferecimento da denúncia, bem como impõe, via de 

regra, o recebimento da exordial penal para apuração do suposto delito, 

não cabendo juízo de cognição aprofundado e crítico sobre a prova 

colhida, a não ser que esteja cabalmente demonstrada qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 e 397, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE 

JUSTA CAUSA. PALAVRA DA VÍTIMA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 

PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O ato de 

recebimento da denúncia não comporta juízo de cognição aprofundado e 

crítico sobre a prova colhida; além disso, nesta fase, prevalece o princípio 

“in dubio pro societate, de sorte que a dúvida beneficia a acusação. 2. Se 

a palavra da vítima presta-se a fundamentar decreto condenatório em se 

tratando de crime praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, 

a comunicação da ofendida à autoridade policial de crime de ameaça 
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praticado por seu ex-namorado, acompanhado de pedido de instauração 

de procedimento apuratório e de medidas protetivas e portaria de 

instauração de inquérito policial, configura elemento probatório mínimo apto 

a configurar a justa causa necessária ao recebimento da denúncia. 3. 

(...)”. (TJ-DF - RSE: 20140111149769, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2015, 2ª Turma Criminal, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2015 . Pág.: 159)

Assim, considerando que a Defesa não logrou êxito em alterar o 

convencimento que motivou a decisão de fl. 49, entendendo que os 

indícios se autoria e materialidade restaram satisfatoriamente 

comprovados aos autos, consoante o cotejo de provas colhidas no 

Caderno Informativo, REJEITO a preliminar de AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA para o prosseguimento da presente Ação Penal e mantenho a 

decisão que recebeu a denúncia (fl. 49).

Destarte, superada a preliminar arguida, não havendo nos autos qualquer 

hipótese para absolvição sumária do acusado, RATIFICO a DECISÃO DE 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o prosseguimento da 

instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 05/06/2018 às 14h30min.

Intimem-se o acusado, a vítima e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 404972 Nr: 9498-89.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOYCE CALDAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472

 “VISTOS. Considerando a ausência da testemunha de defesa, eis que 

não foi devidamente intimado, declaro PREJUDICADA a presente audiência. 

INTIME-SE o advogado de defesa via - DJE, para que no prazo de 10 (dez) 

dias manifeste sobre a insistência/desistência da oitiva da testemunha 

Lindeval Silva Santos Junior. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. 

CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 522705 Nr: 14734-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VALDECI FINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Plínio José Tude Nakashian - 

OAB:15.393 OAB/MS

 Carta Precatória n° 14734-17.2018.811.0042 (Cód. 522705)

VISTOS.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 19.06.2018 às 13h45min.

INTIME-SE a vítima Adriana Imbriani, pessoalmente. Outrossim, consigne 

que poderá o(a) Oficial(a) de Justiça se valer do disposto no art. 212, § 2º 

do Código de Processo Civil.

Intime-se o patrono do acusado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 14 de maio de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 427162 Nr: 2483-35.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMADC, LMADC, WADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 VISTOS.

Considerando que a nobre Advogada, Dra. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON – OAB/MT 8932, encontra-se com carga dos autos desde 

06.04.2018, tendo sido devidamente intimada para promover devolução, 

por meio do DJE n. 10254, disponibilizado em 11/05/2018 e publicado no 

dia 14/05/2018, nos termos do inciso I, do art. 434, da Seção 10 da CNGC, 

DETERMINO a expedição de mandado de busca e apreensão dos autos, a 

ser cumprido no escritório da referida profissional, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas.

 Outrossim, EXPEÇA-SE ofício à OAB/MT, instruindo-se com o necessário, 

nos moldes do inciso II, do supracitado artigo, para ciência e adoção das 

medidas cabíveis.

Com a entrega dos autos em Cartório pelo Oficial de Justiça, cumpra-se a 

determinação de adoção das providências necessárias para a expedição 

de alvará de levantamento de valor em favor da representante das 

exequentes.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 16 de maio de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 472986 Nr: 12906-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284

 VISTOS. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes nesta oportunidade, 

especialmente o acordo em relação ao divórcio, e por consequência, 

JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, Inc. III, “B” c/c art. 354, parágrafo único, 

ambos do CPC. DECRETO o divórcio do casal, sendo que a Requerente 

voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, MARIA IRENE DA SILVA. 

EXPEÇA-SE novo mandado de avaliação para o imóvel chácara Estância 

Alvorada, localizado próximo a rodovia BR-163 (ponto de referencia: após 

25km do trevo do lagarto, virar a esquerda e prosseguir por cerca de 30 

km em estrada de chão), n. 128, Assentamento Sadia III, bem como a 

avaliação dos semoventes localizados no imóvel acima expresso, 

ressaltando que o mesmo poderá tomar esclarecimentos da localização do 

imóvel com o Oficial de justiça Saturnino Armando Ojeda, uma vez que 

este último já esteve na área em outra ocasião. Ademais, o oficial de 

justiça poderá entrar em contato com requerido Francisco Febrônio das 

Neves através do telefone celular (65) 99986-1548 para melhor 

localização do imóvel. Após o cumprimento do mandado de avaliação, 

REMETAM-SE os autos para a Defensoria Pública – Núcleo Cível para a 

apresentação de memorais no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte 

Requerida através de seu patrono via DJE para a apresentação de 

memoriais no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, RETORNEM-ME os autos 

conclusos. Saem os presentes intimados. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 523842 Nr: 15825-45.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17568
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.[....].Acontece que a formalização dos autos, que eram 

processados eletronicamente, ocorreu de forma desordenada, razão pela 

qual, foi organizado o feito neste gabinete, devendo a Secretaria do Juízo 

efetuar a renumeração das folhas do processo. No mais, compulsando os 

autos, verifica-se que a autora deixou de informar os endereços 

eletrônicos seu e do réu na petição inicial e não manifestou a opção ou 

não pela realização da audiência de conciliação ou mediação, deixando de 

cumprir, desta forma, com os requisitos do artigo 319 do CPC, quais 

sejam:“Art. 319. A petição inicial indicará:I - (...)II - os nomes, os prenomes, 

o 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 e IV - (...)V - Valor da causa;VI - (...)VII - a opção do autor pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”Assim, 

INTIME-SE a autora, por meio de seu patrono, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder à emenda da inicial, indicando o endereço 

eletrônico das partes e manifestando pela realização ou não de audiência 

de conciliação ou de mediação, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, conforme inteligência do art. 319, II e VII c/c art. 321, § único, ambos 

do CPC.Findo o prazo acima deferido, havendo a emenda ou não, o que 

deve ser certificado, renove-me à conclusão.CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 de 

maio de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 410032 Nr: 14719-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776, JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6.692, 

LUCIANA AMALIA ALVES - OAB:9534, MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:19337/O, RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - OAB:11397/MT

 Cód. 410032

VISTOS.

REVOGO a decisão de fls. 156 em razão do pedido do Apelante às fls. 

147 no sentido de que as razões recursais sejam apresentadas na 

instância superior.

Diante do pedido do Apelante, REMETAM-SE os autos à Superior Instância, 

onde será aberta vista às partes nos termos do art. 600, § 4º, CPP.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 17 de maio de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 519587 Nr: 11724-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SQRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: camila costa leite dalpian - 

OAB:9066/0

 VISTOS Às fls. 33/42, o requerido pleiteia a reconsideração da decisão 

de fls. 25/26, [...]. A despeito das argumentações do requerido, sua 

pretensão não merece prosperar, pois sequer há previsão legal para o 

instituto do “Pedido de Reconsideração” e este não pode ser usado como 

substitutivo de recurso.[...] Não bastasse isso, no que se refere aos 

alimentos provisórios fixados em favor do filho das partes, não verifico 

inobservância do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, 

eis que fixado em 55% (cinquenta e cinco por cento) do salário mínimo 

vigente e, conforme se verifica por meio dos recibos de pagamento de 

salário anexados aos autos (fls. 56/57), tal valor correspondente a menos 

de 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos líquidos do 

requerido.Ademais, não justifica a redução em razão das alegações do 

requerido de que gasta com moradia, transporte e também com despesas 

do filho, sendo certo que se o requerido tem gastos com o pagamento do 

financiamento da casa que pertencia ao casal, a requerente os tem com o 

pagamento de aluguel; se gasta o requerido com uber e transporte do 

menor, a requerente gasta com gasolina e, por fim, se contribuiu de 

maneira “in natura”, para a manutenção do filho (leite, fraldas), passará a 

não mais fazê-lo, efetuando o pagamento dos alimentos provisórios da 

forma fixada por este Juízo. Por tais motivos, sem maiores delongas e em 

respeito ao devido processo legal, bem como à segurança jurídica das 

decisões judiciais, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, por 

ausência de previsão legal e MANTENHO INCÓLUME A DECISÃO DE FLS. 

25/26, que deverá ser integralmente cumprida, remetendo-se os autos 

para realização de estudo psicossocial e aguardando a realização da 

audiência de conciliação já designada. Às providências. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Cuiabá, 17 de maio de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 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

 “VISTOS. DEFIRO o pedido da defesa e CONCEDO o prazo de 5 (cinco) 

dias para apresentação alegações finais na forma de memoriais escritos. 

Sai a defesa intimada para a apresentação de memoriais no prazo de 5 

(cinco) dias. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 460784 Nr: 601-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, THIAGO ALENCAR SILVA ABRÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:21689

 “VISTOS. Considerando a ausência da vítima, declaro a presente 

audiência prejudicada. DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 

18.07.2018 às 13h45min. INTIME-SE a vítima Josiane Moraes Dias dos 

Santos no endereço comercial descrito acima, podendo o Oficial de 

Justiça utilizar-se do instituto da intimação por hora certa, tudo nos termos 

do art. 362 do CPP c/c art. 252 a 254 do Novo CPC. Saem os presentes 

intimados. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 490652 Nr: 30103-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIAGO HENRIQUE COELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Regina Souza - 

OAB:14947, MONICA PRETEL FEITOSA - OAB:13368

 Desse modo, a alegação da inexistência do crime apurado nos presentes 

autos deve ser melhor analisada durante a instrução processual por se 

tratar de questão meritória, momento oportuno para o julgamento da 

existência ou não do elemento subjetivo.Por fim, no que tange a fixação de 

valor mínimo a título de reparação dos danos, importante ressaltar que, 

com o advento da Lei n. 11.719/08, é possível que, na própria sentença 

condenatória, ocorra a fixação de valor mínimo para reparação dos danos 

causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida 

(CPP, art. 387, IV), porém a referida análise deve ser realizada como 

questão meritória, cabendo às partes a exposição de seus fundamentos 

no momento oportuno.Destarte, presentes os indícios de autoria e 

materialidade, assim como estando a exordial acusatória em ordem e não 

visualizando qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, na forma posta em Juízo, 

determinando o início da instrução processual.DESIGNO audiência de 
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instrução para o dia 25/07/2018 às 14:30 horas.INTIMEM-SE a vítima e o 

acusado.DETERMINO o cadastramento e a expedição de intimação para as 

testemunhas de defesa arroladas às fls. 70.Ciência ao Ministério 

Público.INTIME-SE o patrono do acusado via DJE.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 15 de maio de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 502680 Nr: 41699-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSDDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE LACERDA GENNARI 

SILVA - OAB:5901-B

 Medidas Protetivas n.41699-66.2017.811.0042 (Cód.502680)

VISTOS.

INTIME-SE via DJE, a Advogada constituída nos autos, para que apresente 

o endereço atualizado do requerido.

Após, apresentado novo endereço, EXPEÇA-SE novo mandado de 

intimação do requerido acerca das medidas protetivas deferidas às 

fls.15/16.

Ciência ao Ministério Púbico e a Defesa.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 16 de maio de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 523323 Nr: 15333-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/O

 Carta Precatória n° 15333-53.2018.811.0042 (Cód.523323)

VISTOS.

Trata-se de carta precatória para a oitiva da testemunha KLEBER 

AUGUSTO MAGALHÃES OLIVEIRA em ação penal em face do acusado 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS FERREIRA acerca dos fatos delituosos, 

supostamente tipificados no art. 129, §9º (por duas vezes), c/c art. 147, 

c/c art. 69, todos do CP contra a vítima MARIA JOSÉ FRANCISCO 

OLIVEIRA.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 04.07.2018 às 14h45 horas.

REQUISITE-SE a testemunha KLEBER AUGUSTO MAGALHÃES OLIVEIRA.

Intime-se a Advogada do acusado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 17 de maio de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 389213 Nr: 3361-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CARLOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

 Intime-se o patrono do acusado para que informe se ainda patrocina os 

interesses do acusado e, em caso positivo, informe o endereço do 

mesmo.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 327887 Nr: 7783-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOD, JDCBN, EOD, KDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3530/A, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:, 

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714/ O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5398-A, MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - 

OAB:21.593

 XVIII.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos:§Indefiro os 

pedidos formulados pelo executado às fls. 276, 279, 326/329 e 397/405, 

exceto o oferecimento do bem penhorado à fl. 261 em favor dos 

exequentes e o pedido de redução do valor da pensão a partir de maio de 

2017, o qual será apreciado, após diligências;§Proceda-se a lavratura do 

auto de adjudicação e do mandado de imissão na posse em favor dos 

exequentes do imóvel penhorado às fls. 219/222, ex vi do disposto no art. 

877, § 1º, I, e §§ 2º, 3º, do CPC.§Intime-se o executado para que aporte 

aos autos cópia autenticada da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara de 

Família de Sinop-MT, bem como certidão de citação, onde conste a data da 

citação naqueles autos. Após a juntada dos documentos, volvam-me 

c o n c l u s o s  p a r a  d e c i s ã o . X I X . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . 

XX.Intimem-se.XXI.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 434300 Nr: 10373-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIO VIEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896

 Impulsiono o feito com intimação da patrona do réu para fazer a carga no 

prazo legal, ante o desarquivamento a pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 434532 Nr: 10688-53.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON PAULO ROMEIRO 

VIEIRA - OAB:21.403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465-B

 Delimitação da questão de fato:Delimito a questão de fato sobre a qual 

recairá a atividade probatória na avaliação sobre: i)bens adquiridos 

durante o matrimônio;ii)guarda da filha.Em relação a prova testemunhal 

entendo que deve ser limitado a 03 testemunhas para cada parte, uma vez 

que o fato é de baixa complexidade. É imprescindível assegurar a não 

produção de provas de forma desnecessária, em evidente prejuízo a 

efetividade jurisdicional.Posto isso, designo o dia 8.10.2018, às 15 horas, 

para audiência de instrução e julgamento. O rol de testemunhas deve ser 

apresentado no prazo comum de 15 dias, contados da intimação da 

presente decisão.II – Int.III – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 

16 de maio de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 347637 Nr: 8389-11.2013.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUCELIA MARTINS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AGOSTINHO NOBRIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MARCIO MARTINS 

MORAES (Unic) - OAB:3.847, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6499

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

 Autos: 8389-11.2013.811.0042

Parte autora: Maria Jucelina Martins Batista

Parte ré: João Agostinho Nobriga

 Data e horário: 11 de maio de 2018, às 14 horas

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Parte autora: Maria Jucelina Martins Batista

Defensora Pública: Maila Aletéa Zanatta Cassiano Ourives

Parte ré: João Agostinho Nobriga

 Advogado: Dr. Jorge Henrique Franco Godoy – OAB. 6692/O – UNIC

 Estagiário: Christian Arake Setuguti – OAB. 20757/E

OCORRÊNCIAS

I – As partes formularam o seguinte acordo:

i) conviveram em união estável entre os anos de 1987 e 2013.

DELIBERAÇÕES

I – Homologo o acordo conforme prevê o artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil.

II – Certificado o trânsito em julgado efetive o arquivamento dos autos.

 Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Defensora Pública: Parte autora:

Advogado: Parte ré:

Estagiário:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 353686 Nr: 15233-74.2013.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ELIAS - OAB:77.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9996

 Autos n. 15233-74.2013.8.11.0042.

I – Designo audiência de instrução para o dia 8.10.2018, às 14 horas.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 424604 Nr: 30379-87.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHANY DA COSTA FREITAS 

(ESTAGIÁRIA DA UNIC) - OAB:18574/E, ROGER FERNANDES - OAB:8343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 Autos n. 30379-87.2015.8.11.0042.

I – Dê-se vista as partes para que se manifestem, em 05 dias, em relação 

a continuidade da suspensão processual.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 495174 Nr: 34419-44.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 34419-44.2017.8.11.0042.

I – Dê-se vista a Defensora Pública para, se for o caso, atuar na defesa 

da ré.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 314274 Nr: 13057-93.2011.811.0042

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHM, RGFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NHFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.866, Simony Maria da Silva Barradas - 

OAB:15.447, Simony maria da silva rocha - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB/MT 4.411 - OAB:, HELOISA FERREIRA MICCOLI - OAB:18366/MT, 

JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/O

 Vistos etc.

I. Ante o teor do acordão 581/584, o qual cassou a sentença proferida 

neste feito às fls. 496/503, dou prosseguimento ao feito.

II. Intime-se o autor, por meio de sua atual advogada, a saber: Simony 

Maria da Silva Barrdas, OAB/MT 15.447, (vide fls. 520/521) para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação de fls.68/90 e 

documentos, bem como apresente contestação à reconvenção de 

fls.224/243 e documentos de fls.244/377, no prazo de 15 dias.

III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 418250 Nr: 23522-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL BRUNO COSTA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Impulsiono o feito para intimar a patrona do réu para apresentar 

contrarrazões de Apelação, no prazo da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 399856 Nr: 4070-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOSMAR CLÁUDIO FIRME PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, Elimar Azevedo Selvático - OAB:MT 

21.282

 Impulsiono o feito para intimar o advogado do réu a apresentar alegações 

finais no prazo da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 164047 Nr: 11367-63.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCELO MOREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denilton Pericles Araujo - 

OAB:18481

 Posto isso, julgo procedente a denúncia, o que faço para condenar Denis 

Marcelo Moreira Barbosa (brasileiro, casado, avaliador de veículos, 

portador da Carteira de Identificação RG n. 838437 SSP/MT, inscrito no 

CPF n. 545.122.041-72, nascido aos 04.11.1974 em Cuiabá/MT, filho de 

Fernando G. Barbosa e Loaci Moreira Barbosa, residente e domiciliado na 

Rua 03, Quadra 11, n. 16, Residencial Júlio Domingo de Campos, Bairro 

Novo Mundo em Várzea Grande/MT) como incurso no artigo 129, § 9º, do 

Código Penal. - Aplicação da pena:Atento aos princípios constitucionais e 

as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena. 

Primeira fase:Inexistem elementos para influenciar a culpabilidade, 

antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, 

circunstâncias e consequências.Não há comportamento com violência 

contra a pessoa.- Suspensão condicional da pena:Considerando que o 

acusado não é reincidente (inciso I), a culpabilidade, os antecedentes, a 

conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as 

circunstâncias são favoráveis (inciso II) e não é cabível a substituição 

prevista no artigo 44 (inciso III), aplico a suspensão condicional da pena 

pelo prazo de 02 anos, conforme prevê o artigo 77 do Código Penal, com 

as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.- 

Disposições finais:Deixo de condenar o acusado ao pagamento das 

custas e despesas processuais ante o seu parco recurso 

financeiro.Transitada esta sentença em julgado:(i) expeça-se guia 

definitiva de execução de pena;(ii) oficie-se ao Instituto de Identificação 

deste Estado e ao Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional, bem 

como a Delegacia de Polícia e ao Tribunal Regional Eleitoral/MT informando 

sobre a condenação.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 07 de março de 2018.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 448647 Nr: 25640-37.2016.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:18.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035

 Vistos etc.

I. Ante o teor da certidão de fl. 93, intime-se a advogada do autor, via DJE, 

para que cumpra o determinado no decisum de fl.87/87 e verso.

II. Certifique-se se houve o devido cumprimento do mandado de fl.90.

III. Em caso negativo, intime-se o Senhor Meirinho para: devolver o 

mandado devidamente cumprido em 48 horas e informar, por certidão, o 

motivo do atraso. Após, volvam-me conclusos para os fins dos art. 657 e 

seguintes da CNGC.

IV. Após, volvam-me conclusos.

V. Cumpra-se com urgência.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103117 Nr: 670-70.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAV, AEVC, VVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19458/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

Autos nº 670-70.2017.811.0063

Certifico que, em cumprimento ao item I da decisão de fls. 208 dos autos, 

verifiquei que o embargo de declaração de fls. 192/205 é tempestivo, pois, 

a Advogada Dra. Janaína Maciel Souto do Nascimento foi devidamente 

intimada via DJE nº 10187 do dia 26/01/2018 e protocolou o embargo de 

declaração via PEA no dia 05/02/2018.

 Certifico ainda que, em cumprimento ao item II da decisão de fls. 208, 

impulsiono esses autos para publicação de matéria para imprensa afim de 

proceder a intimação para a embargada/requerente manifestar-se em 

prazo legal.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 98190 Nr: 2104-31.2016.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brendo Ivan Barbosa 

Demetri Silva - OAB:19083

 Diante de todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento nos artigos 112, incisos III e IV, 117 e 118, todos da Lei n. 

8.069/90, aplico ao representado P. H. DE O., as medidas socioeducativas 

de LIBERDADE ASSISTIDA, pelo prazo de 01 (um) ano, cumulada com 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo período de 04 (quatro) 

horas semanais, pelo prazo de 04 (quatro) meses, podendo a qualquer 

tempo ser as medidas prorrogadas, revogadas ou substituídas por outra.A 

medida socioeducativa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

aplicada ao adolescente deverá ser fiscalizada pela Equipe da CEMSO, 

devendo acompanhar, auxiliar e orientar o jovem e os seus familiares, com 

relatório bimestral a este Juízo, contados a partir desta data

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 23724 Nr: 6069-76.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom - Telemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Maria Zattar - OAB:6094, 

FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:11742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, Marinalva de Matos Santana - OAB:13002

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.252/253.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 27993 Nr: 4196-07.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Mendes Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.338.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 53765 Nr: 3746-93.2008.811.0071

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 320 de 616



 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janderson de Moraes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA DIARIO DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES NONATO - OAB:6866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael V. S Burneiko - 

OAB:6797

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.221

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 26356 Nr: 2552-29.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom - Telemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Maria Zattar - OAB:6094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131436/RJ

 Procedo a intimação da parte promovida, para no prazo de 05 dias, 

manifestar com relação as petições juntadas ás fls. 216/218 e 247/250, 

conforme determinado no despacho de fls. 253.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 28498 Nr: 4699-28.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condominio Tom Jobim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Máximus Segurança Eletrônica Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilton Procópio Casal Batista 

- OAB:5.604, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, Simone Aparecida Mendes Pereira - OAB:5019

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 54770 Nr: 4758-45.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ETERNO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS LOVERA TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindolfo Macedo Castro - 

OAB:7174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355/MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23.748/PE, Sidney José Matiotti - OAB:OAB/SC 3554

 Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35550 Nr: 4443-51.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO GIL DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Moreno Sanches júnior - 

OAB:3436, Taryni Marcelly Moreno de Assunção - OAB:11993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896

 Procedo a intimação da parte devedora para que, no prazo 5 dias, indique 

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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 56048 Nr: 684-87.2008.811.0057

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DAS NEVES PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPINA TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio caetano simão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CEZAR SOARES DE 

ALMEIDA - OAB:96630/RJ, LUIZ GUILHERME PIRES BARBOSA - 

OAB:29684/RJ

 Certifico que a carta precatória encaminhada ao Juízo de Campinas/SP, 

foi distribuída para a 2º Vara do Juizado Especial Civel, nº 

0011953-80.2018.8.26.0114, conforme oberva-se do extrato juntado às 

fls. 452.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 11149 Nr: 626-81.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pereira Magalhaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Isaltino de Souza - 

OAB:4.499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza - OAB:7979, Joaquim Fábio Mielli Camargo - OAB:2680, 

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB:8194-A

 Procedo à intimação da parte para informar os dados bancários, para fim 

de expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 11154 Nr: 631-06.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pereira Magalhaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Isaltino de Souza - 

OAB:4.499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680

 Procedo à intimação da parte para informar os dados bancários, para fim 

de expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 24762 Nr: 962-17.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcidia Izabel Rodrigues dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josianne Amélia Correa de 

Souza - OAB:7716, Luzanil Corrêa de Souza Martins - OAB:7572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú da Silva Paixão - 

OAB:10105, DIEGO ALOISIO LUFT - OAB:12436

 Procedo intimação da parte, para ciência dos documentos juntados às 

fls.239/241.

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35677 Nr: 4568-19.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DOS ANJOS MARTINS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luis Gomes Penna - 

OAB:9998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGGON - OAB:12099-B

 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. 2215/2007 (CÓDIGO 35677) – Número original 

4568-19.2007.811.0071 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8011747-78.2007.811.0001.

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, 17 de Maio de 2018.

Tairone Conde Costa Júnior

Analista Judiciário

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29357 Nr: 1210-95.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Ribas Correa - ME, Cenira Ribas Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Intimo o advogado da parte autora do fato Núcleo de Prática Jurídica do 

Centro Universitário Unic, dos autos em referência, para que no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as alegações finais.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002031-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUPERCIO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEI FERNANDES DE SOUZA OAB - MT17400/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte autora 

NUPERCIO FERNANDES DE SOUZA à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZINETE AMANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS BATISTA DUARTE PINHEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN SANTIAGO BARROS OAB - MT13481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DUARTE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON ALCIDES VIVEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS OAB - MT5683/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000484-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA ITACARAMBY DE CASTRO OAB - MT19606/O (ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Verifica-se a mesma parte, pedido e causa de pedir 

nas ações nº 1000481-33.2018.8.11.0001 e 1000484-85.2018.8.11.0001. 

Considerando que as ações idênticas, se referem à mesma certidão de 

credito n° 9.9.092.389-4, de ofício, RECONHECE-SE e DECLARA-SE a 

litispendência deste em relação aos autos n°1000481-33.2018.8.11.0001 e 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, V do Código de Processo Civil. Sem custas, nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000596-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6499/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-24.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO SERGIO MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ZOCOLOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROPEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE RACAO PARA ANIMAIS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, 21 de março 

de 2018 Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO GONCALVES TAQUES (REQUERENTE)

MIGUEL JOSE OURIVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUINO GONCALVES (REQUERIDO)

NEILA LOURDES RIBEIRO GONCALVES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MIRANDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT23446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO SERGIO MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-26.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PAULA MARCHIORETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000668-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO GONCALVES TAQUES (REQUERENTE)

MIGUEL JOSE OURIVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUINO GONCALVES (REQUERIDO)

NEILA LOURDES RIBEIRO GONCALVES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR LAIZ OLIVEIRA ZANCA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá, 23 de março de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (REQUERENTE)

ANTONIO SOARES DA SILVA (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: 03/07/2018, Hora: 12:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na 
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lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada - BIM; bem como para 

ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se o requerido para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE 

CONSTRUCAO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANI REGINA PARREIRA OAB - PR40337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRUZEIRO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA OAB - GO36102 (ADVOGADO)

MARCELLO PENA JUNIOR OAB - GO37758 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000345-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO FRANCISCO SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, 23 de março 

de 2018 Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000583-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO LUIZ SOUTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMANTHA ALBERNAZ HORTENSI RIBEIRO OAB - MS18484-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDEIR CARLOS DE PAULA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ELOY GOMES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá, 26 de março de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000586-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ALVES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA ALVES ALMEIDA OAB - MT16785/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá, 26 de março de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001724-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA (EXECUTADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, RECONHECE-SE a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do CPC/2015. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Pje. Cuiabá-MT, 27 de março de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIO SOARES DA SILVA (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: 05/07/2018, Hora: 09:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada - BIM; bem como para 

ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se o requerido para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505084-17.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA MENDES AMIKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGILIO VILA MOURA (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, ACOLHE-SE a preliminar de incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito e, em consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do CPC/2015. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Pje. Cuiabá-MT, 27 de março de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002659-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial de indenização por danos morais e, de consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 27 de 

março de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA OAB - MT23283/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO COMERCIO DE CONFECCOES, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT0008674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE MONTENEGRO BERNARDES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000726-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO COMERCIO DE CONFECCOES, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT0008674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZIANE CRISTINA MARCHIORETO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DOUGLAS LEVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES MARTINS OAB - MT16193/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 
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de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

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: 1000741-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES MARTINS OAB - MT16193/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

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: 1000352-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA LINA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERMERCADO EXTRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LEOPOLDO LAUX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.M DA COSTA ABDALA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.M DA COSTA ABDALA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.M DA COSTA ABDALA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 
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produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB - MT0003301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MILAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, RECONHECE-SE a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a demanda, e, de consequência, julga-se 

extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, com amparo no artigo 

51 da Lei 9.099/95. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000811-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RICARDO DA CUNHA PRATA (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: 26/07/2018, Hora: 09:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada - BIM; bem como para 

ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003243-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO REINERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de oficio a perda 

superveniente do interesse de agir e julga-se extinto, sem resolução do 

mérito, o presente feito, pela ausência de condição da ação, na forma do 

art. 485, VI, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000771-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SIBELE CASTILHO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA CURVO DORNELA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 
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submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELI JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

1000037-97.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ISIS DANIELI JOAQUIM DOS 

SANTOS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o julgamento do Recurso 

Especial n.º 1.657.156, na data de 25/04/2018, publicado no dia 

04/05/2018, intime-se a parte autora para se manifestar sobre os 

requisitos estabelecidos no acordão, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000191-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA AMORIM RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELVIN AGUIAR DE AMORIM RONDON OAB - MT23841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1000191-18.2018.8.11.0001. REQUERENTE: KARINA AMORIM RONDON 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando o julgamento do Recurso Especial n.º 1.657.156, na data de 

25/04/2018, publicado no dia 04/05/2018, intime-se a parte autora para se 

manifestar sobre os requisitos estabelecidos no acordão, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000717-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NASTASSIA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Muncípio de Cuiabá (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: 

1000717-82.2018.8.11.0001. REQUERENTE: NASTASSIA ARAUJO DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNCÍPIO DE 

CUIABÁ Vistos, etc. Considerando o julgamento do Recurso Especial n.º 

1.657.156, na data de 25/04/2018, publicado no dia 04/05/2018, intime-se a 

parte autora para se manifestar sobre os requisitos estabelecidos no 

acordão, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000273-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SCHNEIDER MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELI SILVA PEREIRA OAB - MT6589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1000273-49.2018.8.11.0001. REQUERENTE: GISELE SCHNEIDER 

MARQUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando o julgamento do Recurso Especial n.º 1.657.156, na data de 

25/04/2018, publicado no dia 04/05/2018, intime-se a parte autora para se 

manifestar sobre os requisitos estabelecidos no acordão, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000602-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORA DO CARMO DIAS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA OAB - MT0010139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1000602-95.2017.8.11.0001. REQUERENTE: DORA DO CARMO DIAS 

MATOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando o julgamento do Recurso Especial n.º 1.657.156, na data de 

25/04/2018, publicado no dia 04/05/2018, intime-se a parte autora para se 

manifestar sobre os requisitos estabelecidos no acordão, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020261-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI FRIGERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1020261-67.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOVANI FRIGERI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o julgamento do 

Recurso Especial n.º 1.657.156, na data de 25/04/2018, publicado no dia 

04/05/2018, intime-se a parte autora para se manifestar sobre os 

requisitos estabelecidos no acordão, no prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1000665-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NALZIRA DOMINGAS DE AMORIM (REQUERENTE)

WALDOMIRA DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000665-86.2018.8.11.0001. REQUERENTE: NALZIRA DOMINGAS DE 

AMORIM, WALDOMIRA DIAS DE AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Considerando o julgamento do Recurso Especial n.º 

1.657.156, na data de 25/04/2018, publicado no dia 04/05/2018, intime-se a 

parte autora para se manifestar sobre os requisitos estabelecidos no 

acordão, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015530-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SANTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SECRETARIA DE SAUDE (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1015530-62.2016.8.11.0041. REQUERENTE: SERGIO SANTANA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Considerando o julgamento do Recurso Especial 

n.º 1.657.156, na data de 25/04/2018, publicado no dia 04/05/2018, 

intime-se a parte autora para se manifestar sobre os requisitos 

estabelecidos no acordão, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008314-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMAR DE OLIVEIRA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1008314-50.2016.8.11.0041. REQUERENTE: LINDAMAR DE OLIVEIRA 

DOMINGOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando o julgamento do Recurso Especial n.º 1.657.156, na data de 

25/04/2018, publicado no dia 04/05/2018, intime-se a parte autora para se 

manifestar sobre os requisitos estabelecidos no acordão, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504803-61.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de15 (quinze) dias, ao arquivo. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501571-41.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALESSANDRO GARCIA (REQUERENTE)

JOSE AGNALDO RIBEIRO (REQUERENTE)

KAROLAINE CAPELARI DOS SANTOS (REQUERENTE)

KASSIA KISS DA CRUZ (REQUERENTE)

LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUIZ PINTO DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARCOS ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MAURO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVAO (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

UELITON ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADENILSON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANO CONSTANTINO (REQUERENTE)

AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CHRISTOFERSON FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

EBSON BENEDITO BERNARDINO DA CRUZ (REQUERENTE)

FLAVIO ANTONIO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

ISRAEL SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

JAIR RAMOS E SILVA (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 das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1008174-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO BASSO OAB - RS57553 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

1008174-16.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ECOPLAN MINERACAO LTDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista que 

o julgamento do CC nº 1000727-03.2016.8.11.0000 restou prejudicado em 

razão do reconhecimento de competência pelo Juízo suscitado, 

DETERMINA-SE à secretaria que encaminhe imediatamente os autos ao 

Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá-MT. Intimem-se. 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: 1000853-50.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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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. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se 

. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002761-45.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIRTES ROCHA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 18 de maio 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500781-57.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESOINO GUADALIPIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 18 de maio 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503030-78.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EUGENIO LASCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT0006000A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 18 de maio 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501819-07.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY BENEDITO DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEINER LEAL ROSA OAB - MT0007715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002212-35.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BRITO DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT0015747A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 18 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504217-24.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR SPILLER MESQUITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

 

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. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. 

Intimem-se.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA MUNIZ FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAZAR MUNIZ DE MENEZES (REQUERIDO)

INSTITUTO DE TERRAS 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: 10:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada - BIM; bem como para 

ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000930-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE MICHELLE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. Declara-se a ilegitimidade 

passiva da Secretaria Municipal, haja vista que não possui personalidade 

jurídica. Exclua-se o Senhor Gestor o órgão do Pje mantendo no polo 

passivo apenas o MUNICIPIO DE CUIABÁ. Notifique-se o representante 

judicial da Fazenda Pública para que se manifeste sobre o pedido de tutela 

de urgência no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. O prazo de 

contestação será contado da data de audiência de conciliação. Após, 

conclusos com prioridade para o exame da tutela de urgência. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503954-26.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Fernando MArques de Souza (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. A parte autora noticiou o descumprimento do acordão por 

parte do requerido, embora tenha sido intimado da decisão. Intime-se, 

pessoalmente, o Procurador Geral do Estado de Mato Grosso para que 

adotem todas as providências necessárias ao imediato cumprimento do 

acordão proferida no Id. 6073913, no prazo de 15 (quinze) dias,devendo o 

mandado ser instruído com cópia do acórdão (Id. 6073913). Cumprida a 

sentença, deve o requerido juntar aos autos documentos comprobatórios 

do cumprimento (art. 12. da Lei 12.15309). Eventual impugnação ao 

cumprimento da obrigação de fazer (art. 525, § 1º, do CPC/2015), deve 

ser deduzida através de simples petição, nestes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ROBERTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO)

JULIANA ITALIA BORGES OAB - 572.299.291-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINA ESCOLASTICA ALVES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 26/07/2018, Hora: 10:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada - BIM; bem como para 

ciência do despacho/decisão: Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de 

tutela de urgência para determinar ao DETRAN/MT que se abstenha de 

lançar no prontuário da parte autora os pontos referentes a eventuais 

infrações de trânsito praticadas com o veículo identificado na inicial 

(motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, ano/modelo 1998/1999, Placa 

KAC8988, cor vermelha, RENAVAM 710192177), e suspenda as 

incidentes desde 29/04/2015, bem como ao ESTADO DE MATO GROSSO 

que se abstenha de efetivar a inscrição do nome do autor em dívida ativa 

de débitos relativos ao veículo supra identificado, até ulterior deliberação 

deste juízo. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se com as 

advertências legais, o 1º e 2º réus para apresentarem a documentação de 

que disponham para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009 e a requerida Claudina na forma da Lei 9.099/95, 

advertindo inclusive quanto a aplicação da revelia pela ausência na 

audiência de conciliação ( Lei 9.099/95 – art. 20). Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO DE PAULA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001759-06.2017.8.11.0001. REQUERENTE: MARINALDO DE PAULA 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os recursos inominados no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Intimem-se as partes recorridas para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Ante a alegação do 

autor de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o 

prejuízo do seu sustento e de sua família, Defere-se os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Após, encaminhe-se à 

Turma Recursal Única. Às providências. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001213-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0007920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001213-14.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANA DIAS CORREA 

EXECUTADO: ADRIANO AMBROSIO PEREIRA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que a parte autora 

LUCIANA DIAS CORREA promove em desfavor de ADRIANO AMBRÓSIO 

PEREIRA objetivando pagamento pelos danos morais sofridos. É o sucinto 

relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência 

para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das 

pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, 

da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como 

se percebe, a pessoa física ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA não 

enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não 

ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a 

incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e 

julga-se extinto, sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos 

dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001067-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001067-70.2018.8.11.0001. REQUERENTE: RONALDO CESAR DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. A Lei 12.153/2009 não prevê 

dentre as hipóteses de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública o cabimento da ação cautelar autônoma, prevista no revogado 

CPC, a qual possuía rito próprio. Faculta, apenas, o pedido cautelar 

incidental, conforme determina o art. 3º da Lei 12.153/2009, in verbis: “Art. 

3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” G.n. No caso dos autos, a 

parte autora identifica que se trata de procedimento antecedente de 
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exibição de documento, o qual, atualmente, encontra albergue no art. 396 

e seguintes do CPC/2015 e prevê passos procedimentais bem 

diferenciados do rito estabelecido para os juizados especiais. Em 

conclusão, tem-se que a exibição de documentos já não era permitida no 

âmbito dos Juizados Especiais na vigência do CPC revogado, e a 

incompatibilidade se mantém diante da redação dada ao incidente pelo 

CPC/2015, que estipula requisitos próprios e prazos diferenciados 

daqueles estabelecidos pela Lei 12.153/2009 para o processamento, o 

que demonstra a incompatibilidade de processamento neste juízo. A 

propósito, segue jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

CAUTELAR INOMINADA PREPARATÓRIA. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL 

COM OS PRINCÍPIO NORTEADORES DO SISTEMA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. Com efeito, segundo dispõe o art. 3º da Lei nº 12.153/2009, no 

âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o pedido natureza 

cautelar ou de cunho antecipatório da tutela deverá ser formulado nos 

próprios autos do processo onde se persegue o direito. Afronta aos 

princípios da celeridade, informalidade e economia processual, que 

orientam o Sistema dos Juizados Especiais. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004938361, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Antônio Coitinho, 

Julgado em 28/08/2014)TTJ-RS - Recurso Cível: 71004938361 RS , 

Relator: José Antônio Coitinho, Data de Julgamento: 28/08/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

08/09/2014). PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. 

CAUTELAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. ART. 51, INCISO II, DA LEI 

N.º 9.099/95. 1. O PEDIDO DE NATUREZA CAUTELAR - A DESPEITO DO 

NOME JURÍDICO DADO NA INICIAL - REVELA A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA. 2. A 

PRETENSÃO DEDUZIDA DE EXIBIÇÃO CAUTELAR DE DOCUMENTOS NÃO 

SE ENQUADRA NO ROL DE COMPETÊNCIAS DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 

9.099/95 E, POR TER PROCEDIMENTO ESPECIAL DEFINIDO PELO ARTIGO 

844 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, É INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - 

ACJ: 20120110516326 DF 0051632-76.2012.8.07.0001, Relator: EDI 

MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 08/04/2014, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 22/04/2014 . Pág.: 329)” Logo, antes da análise acerca 

da viabilidade da pretensão da parte autora, desponta a incompetência do 

juízo. Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo, e, julga-se extinta a ação, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51 da lei 9.099/95. Sem custas. Publicada no sistema 

PJe. Transitada em julgado, arquive-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LOPES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001202-82.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUANA LOPES COELHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que a parte autora LUANA LOPES 

COELHO promove em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

jurídica de direito privado ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001223-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISON REIS CORREA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001223-58.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELISON REIS CORREA 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-87.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001137-87.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SO LED COMERCIO 

VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME REQUERIDO: 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA que a parte autora SÓ LED COMÉRCIO 

VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA promove em desfavor de 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. É o sucinto 

relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência 

para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das 

pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, 

da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como 

se percebe, a pessoa jurídica de direito privado DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO não enquadra-se em nenhuma das hipóteses 

do artigo supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o 

exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado 

para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, 

a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000206-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA JORGE ESTULANO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000206-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LAURA CRISTINA JORGE 

ESTULANO CORREA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002648-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

ELIANE CLAUDIA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002648-57.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANE CLAUDIA BRAGA, 

JEOVA SILVA CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por ELIANE CLÁUDIA BRAGA e JEOVÁ SILVA 

CAMPOS, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento de R$ 9.571,41 (nove mil, quinhentos e setenta e um reais e 

quarenta e um centavos), devidamente atualizado, referente a descontos 

indevidos de contribuição previdenciária sobre a remuneração de cargo 

em comissão no período de agosto/2012 a agosto/2017. Citado, o 

reclamado não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. -DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A parte reclamante alega 

desconto indevido de contribuição previdenciária, razão pela qual requer a 

restituição do indébito referente ao período de agosto/2012 a agosto/2017. 

Ocorre que por se tratar de pedido de restituição de contribuição 

previdenciária contendo o período a partir de janeiro/2015 relativo ao 

servidor ativo, a pessoa competente para integrar no polo passivo é a 

entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial – MT PREV, nos termos 

da Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 (dispõe sobre a criação do 

Mato Grosso Previdência – MTPREV) [3]. Portanto, o referido MTPREV 

possui personalidade jurídica própria distinta da entidade estata, a qual 

está vinculada, bem como autonomia administrativa e financeira, motivo 

pelo qual deve responder, isoladamente, por questões relacionadas à 

contribuição previdenciária, após ter a lei complementar entrado em vigor 

em 01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Desta forma, 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sendo 

atribuída a responsabilidade apenas ao MTPREV do período posterior a 

01/01/2015 (art. 57 – LC 560/2014). - DO MÉRITO A Lei Federal nº 

9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 

12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e que, 

portanto, é lei nacional – regulamentando o § 2º do art. 40 da Magna Carta, 

a qual se registra a vedação da incidência da contribuição previdenciária 

sobre a remuneração da gratificação quando este não for incorporado 

pelo servidor. Esta vedação é corolário do princípio da contributividade, 

pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre parcela 

remuneratória que não levará para a inatividade. Sendo “pacificado o tema 

da não incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em 

que as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de 

confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à 

remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 

859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). O Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso também já enfrentou este tema: (...) 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE 

A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 

40 da Carta Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com 

relação aos servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo 

constitucional estabelece que, "Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, 

no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de 

previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
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15/12/98)". No âmbito federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 

10.887/2004, que regulamentou a EC n. 41/2003, excluindo da incidência 

da contribuição previdenciária "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança" (art. 4º, §1º, 

VIII). A questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO 

COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - INCONSTITUCIONALIDADE ART. 

2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA CONCEDIDA. A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. O art. 2º, I da 

LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o desconto previdenciário 

sobre a remuneração do exercício de cargo em comissão por servidores 

efetivos, recebeu interpretação conforme a Constituição para determinar 

que o vocábulo "remuneração" seja entendido como a remuneração do 

cargo efetivo do servidor público." (MS, 110928/2011, Rel. Des. MARCOS 

MACHADO, Data do Julgamento 08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a 

parte reclamante faz jus à restituição dos valores descontados em 

desconformidade com essas regras, como bem salientado na r. sentença 

recorrida: "Desse modo, a requerente faz jus ao recebimento das 

diferenças que lhe foram cobradas nos períodos compreendidos entre 

dezembro/2007 a abril/2012, sendo que a base de contribuição deveria ter 

incidido sobre o cargo efetivo e não sobre o valor percebido em virtude de 

cargo em comissão." (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT 

RI 921/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) 

Compulsando as fichas financeiras dos autores, verifica-se que no mês 

de agosto/2012 o servidor JEOVÁ SILVA CAMPOS recebeu seu subsidio 

no valor de R$ 9.501,10 + R$ 770,00 – gratificação DGA-8 (não se 

computa para fins de aposentadoria ou qualquer outro fim), logo, caberia o 

desconto da contribuição previdenciária apenas sobre o valor do seu 

subsidio (id. 10068960 - Pág. 1). Portanto, a parte reclamante faz jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior – período de 

agoto/2012 até dezembro/2014, haja vista a incidência de alíquota 

previdenciária de 11% (onze por cento) sobre o vencimento, a qual não se 

inclui as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de 

confiança e cargos em comissão) por não ser mais incorporadas à 

remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria. No que tange a servidora ELIANE CLAUDIA BRAGA, 

verifica-se que os descontos iniciaram-se em agosto/2015, após a criação 

do MTPREV em janeiro/2015, não sendo o Estado parte legitima para 

restituir tal valor. Nesse sentido, a restituição da contribuição 

previdenciária relativo ao período posterior a janeiro/2015 não compete à 

parte reclamada, pessoa ilegítima para restituir tal valor tendo em vista a 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014, por meio da qual houve a criação 

do MTPREV, com autonomia administrativa e financeira. Nos casos de 

repetição de indébito de natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do 

STJ disciplinam a aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda 

Pública corrige seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária 

incide a partir do pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do 

trânsito em julgado. Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou 

fração. Frisa-se que, o presente entendimento se coaduna com a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base 

no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 

42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013). Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva da 

parte reclamada, quanto ao pedido de restituição da contribuição posterior 

a janeiro/2015 razão pela qual JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento de mérito, em relação ao pedido de Eliane Claudia Braga, e 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de JEOVÁ SILVA 

CAMPOS para condenar a parte reclamada a restituir os valores 

descontados sobre a remuneração de gratificação não incorporada ao 

salário, a título de contribuição previdenciária do período de período de 

agosto/2012 até dezembro/2014, acrescidos de correção monetária pelo 

Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) 

desde a citação e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês 

do trânsito em julgado, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09, limitando o valor da execução ao teto dos 

Juizados Especiais e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 

487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá-MT, 15 de 

maio de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500254-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500254-42.2014.8.11.0001 REQUERENTE: DARCI MARIA DE MORAES 

REQUERIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de ação de 

obrigação de fazer, com pedido de liminar, proposta por Darci Maria de 

Moraes em desfavor de Mongeral Seguro e Previdência e do Estado de 

Mato Grosso. Aduz a parte autora, em síntese, que por culpa exclusiva 

dos requeridos o valor de seu seguro de vida foi descontado a menor de 

sua folha de pagamento, e somente tomou conhecimento do equívoco 

após 08 (oito) meses, acumulando assim um saldo devedor de R$ 

2.519,28 (dois mil quinhentos e dezenove reais e vinte oito centavos). 

Compulsando os autos, constata-se que o pedido de tutela provisória foi 

deferido. Citados os requeridos, apenas o Estado não compareceu na 

audiência de conciliação, mas apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se a apreciação. - DAS 

PRELIMINARES Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir por ser 

o objeto inexistente sob alegação de já haver resolvido o débito 

administrativamente, entretanto, não há nos autos qualquer documento 

que comprove o alegado, e a reativação do seguro de vida da parte autora 

somente se deu por medida judicial (id. 71040). Igualmente, não há o que 

se falar em litigância de má-fé, pois não estão caracterizadas as 

hipóteses do art. 80 do CPC, não havendo razão para a aplicação das 

penas por litigância de má-fé. Superadas as preliminares passa-se ao 

mérito. A autora e a 1ª requerida possuem relação jurídica consistente em 

contrato de seguro de vida, o qual o valor da mensalidade é descontado 

diretamente na folha de pagamento da parte autora. Em razão de erro, a 

mensalidade foi descontada em valor inferior durante o período de oito 

meses, gerando débitos à parte autora. Em razão da dívida, a parte 

requerida seguradora manifestou que iria cancelar o seguro contratado 

pela requerente. Verifica-se que o pagamento inferior não ocorreu por 

culpa ou dolo da parte autora, mas em decorrência de erro do sistema da 

1ª requerida em estabelecer o valor correto para desconto. Assim, a mora 

da parte autora, causada em razão de erro da parte ré, não tem o efeito 

de torna-la inadimplente e de cancelar o seguro contratado. Contudo, é 

direito da parte requerida efetuar a cobrança da dívida pelos meios 

permitidos no ordenamento. No que tange à responsabilidade do ente 

estatal, a parte autora não comprovou ter havido falha na prestação de 

serviço pelo Estado, de modo que, não que se falar em responsabilização 
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deste Ente. De outro lado, a parte ré MONGERAL – SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA não trouxe elemento de prova hábil a ilidir a 

responsabilidade que recai sobre si, de modo a ser possível concluir ser 

esta a responsável pelo erro no envio da informação para o desconto em 

folha da servidora, mormente porque à seguradora competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema. Quanto ao pedido de 

danos morais, não se desincumbiu a autora de demonstrar os requisitos 

necessários a comprovar o ato ilícito, pois não apresentou qualquer 

documento que demonstrasse que o valor devido tenha sido cobrado em 

patamar aviltante e/ou tenha sido negada a cobertura do seguro, a fim de 

justificar a indenização por dano moral. Assim, ainda que aplicável ao feito 

às disposições do CDC, a inversão probatória daí decorrente não isenta a 

parte autora de apresentar prova mínima a embasar seu pleito inicial, vez 

que a ela incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito, conforme o 

que dispõe o art. 373, I do CPC. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DETERMINAR que a parte reclamada 

MONGERAL – SEGUROS E PREVIDÊNCIA abstenha-se de efetuar o 

cancelamento do contrato de seguro de vida nº 10.096.458.251-1 com a 

parte autora, mediante o pagamento do valor de R$ 2.519,28 (dois mil, 

quinhentos e dezenove reais e vinte e oito centavos) referente aos 8 

(oito) meses descontados incorretamente, e por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000322-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TODOGAS COMERCIO DE GASES DO AR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1000322-27.2017.8.11.0001 REQUERENTE: TODOGAS COMERCIO DE 

GASES DO AR LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de Ação Ordinária Declaratória para Reinclusão da 

Pessoa Jurídica (ME) no Simples Nacional c/c Pedido de Tutela Antecipada 

proposta por TODOGAS COMERCIO DE GASES DO AR LTDA – ME em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua reinclusão no 

SIMPLES NACIONAL com efeitos retroativos a 1º/01/2017, anulando o ato 

administrativo de exclusão no e-Process nº 5208371/2017 e “Declare, via 

de consequência que é inconstitucional regra que proíbe inclusão da 

empresa em débito com a fazenda pública, no regime simplificado de 

tributação (arts. 30, inc. II, c/c art. 17, inciso V, da Lei Complementar nº 

123, de 2006), por afronta aos dispositivos da Constituição que 

asseguram tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas 

empresas (Art.170, inciso IX, da CF/88)...”. A tutela antecipada foi 

indeferida e a audiência dispensada (ID. 4834587). Citado, o requerido 

apresentou defesa. Passa-se à apreciação. A requerente alega que, no 

ano de 2016, regularizou a situação da empresa perante o Fisco Estadual 

e Federal, mas que foi punida com injusta exclusão do cadastro do regime 

de tributação diferenciada do SIMPLES NACIONAL. Compulsando os autos, 

verifica-se que de fato a requerente teve deferida sua opção pelo Simples 

Nacional a partir de 01/01/2016, mas foi excluída no dia 14/10/2016. 

Extrai-se do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 

289948/1627/68/2016 que a penalização se deu em razão de “OMISSÃO 

DE RECEITA BRUTA E/OU NÃO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

APURADOS, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou 

alternados, no ano calendário a que se referem os documentos...”, pois se 

encontravam em aberto as PGDAS-D referentes aos períodos de 01/2016, 

02/2016 e 07/2016. Segundo o documento denominado “Consulta 

Optantes” a requerente não é desinformada dos trâmites do Simples 

Nacional, pois foi incluída e excluída em períodos anteriores, a saber: nos 

anos de 2009/2010 e 2013/2014, e em 2016, eis que, apesar de notificada 

a regularizar as pendências, permaneceu inerte. Em que pese a alegação 

de que recolheu os tributos referentes aos períodos de 01/2016, 02/2016 

e 07/2016, não o comprovou no processo, uma vez que os comprovantes 

de pagamento dos tributos estaduais juntados aos autos são todos de 

2017. Ademais, verifica-se que a requerente foi cientificada das 

pendências junto à SEFAZ-MT pelo Diário Oficial nº 26882, publicado no 

dia 14/10/2016, juntado no ID. 4823326, pág. 2, e por e-mail ao contabilista 

cadastrado, não havendo que se falar em ilegalidade, de acordo com o art. 

29 da Lei Complementar nº 123/2006: Art. 29. A exclusão de ofício das 

empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...) § 6º Nas 

hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação: I - será efetuada 

pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e II - poderá ser feita por 

meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN. No caso vertente, 

restou patente que a notificação da exclusão do Simples Nacional nº 

289948/1627/68/2016, relativo ao ano calendário de 2016, deu-se 

corretamente, eis que realizada por e-mail ao contabilista e publicação em 

D.O. Contudo, a requerente apresentou defesa extemporânea, conforme 

certificado no e-Process: 5208371/2017. Desse modo, analisando 

detidamente o esboço fático aliado à documentação carreada ao feito 

eletrônico, restou comprovada a legalidade do ato exarado pela autoridade 

fiscal que promoveu a exclusão da requerente do enquadramento junto ao 

SIMPLES. Com efeito, não obstante as alegações da parte autora, a 

questão é que o ato de exclusão da empresa autora do Simples Nacional 

foi motivado por norma reguladora, à qual se sujeitam todos os 

contribuintes em face do princípio da isonomia. Ademais, impera o princípio 

da legalidade no exercício dos autos da Administração e o ato questionado 

encontra-se amparado na legislação, razão pela qual inexiste razão para 

alterar ou reconsiderar a decisão que a excluiu do Simples Nacional. Por 

derradeiro, anota-se que a exigência feita pela Lei Complementar de 

possuírem as empresas regularidade fiscal para a inscrição no Simples 

Nacional não se revela inconstitucional, porquanto não há qualquer caráter 

discriminatório ou ofensa à isonomia em exigir que o contribuinte cumpra 

com suas obrigações tributárias. Tal exigência não constitui ônus, 

penalidade ou ingerência indevida no patrimônio do contribuinte, mas 

apenas reforça a obrigação legal de pagamento dos tributos. Tratando-se 

de opção, não há falar em coação para que haja o pagamento dos 

tributos. Apenas as empresas que tiverem interesse de aderir ao Simples 

Nacional terão de quitar seus débitos, ou providenciarem, de outra forma 

legal, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inclusive através 

de parcelamento autorizado pela própria legislação de regência (LC nº 

123/2006). Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

já assentiu: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REINCLUSÃO NO 

SISTEMA SIMPLES NACIONAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA 

ORIGEM – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – EXCLUSÃO DEVIDA – RECURSO 

PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A existência de débitos fiscais 

constitui hipótese de exclusão da microempresa ou da empresa de 

pequeno porte no Simples Nacional (artigo 17, inciso V, Lei Complementar 

123/2006), norma que não conflita com os princípios constitucionais do 

tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, da livre 

iniciativa e da livre concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito a 

pagamento de tributo. Precedentes jurisprudenciais. (AI 145923/2015, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2016, 

Publicado no DJE 09/08/2016). Assim, se o descumprimento da legislação 

de regência constitui hipótese de exclusão da microempresa ou da 

empresa de pequeno porte no Simples Nacional, razão não assiste à 

requerente. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da 
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Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá, 17 de maio de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002166-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA BENEDITA ALBUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366/O (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002166-12.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOELMA BENEDITA ALBUES 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança proposta por JOELMA BENEDITA ALBUES em desfavor 

do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o recebimento do crédito judicial no 

valor atualizado de R$ 6.637,50 (seis mil seiscentos e trinta e sete reais e 

c i n q u e n t a  c e n t a v o s ) ,  o r i g i n á r i o  d o  P r o c e s s o  n º 

0021288-04.2012.811.0001, que tramitou no 1º Juizado desta capital, em 

face da Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP S.A. Na 

espécie, o teor do pedido identifica a ilegitimidade passiva do requerido, 

pois o título judicial foi constituído somente em face da SANECAP S.A. e 

não do Município de Cuiabá, o qual sequer integrou o processo no qual se 

formou. A solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das 

partes, de forma que, sob tal argumento, também falece razão à 

exequente demandar em face da pessoa jurídica de direito público a 

execução de título judicial constituído em desfavor de pessoa jurídica de 

direito privado, ente da administração pública indireta. Ao contrário do que 

alegou a requerente o Município não é o responsável ou sucessor da 

SANECAP, devendo, por ser pessoa jurídica de direito privado, responder 

com seu próprio patrimônio. Ante o exposto, RECONHECE-SE de ofício, a 

ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para figurar no polo 

passivo de ação de cobrança de título judicial constituído em face da 

SANECAP S.A. e, em consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com amparo no art. 485, incisos VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema 

Pje. Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002640-80.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA EVANGELICA CANTARES DE SIAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT8906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1002640-80.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LIVRARIA EVANGELICA 

CANTARES DE SIAO LTDA - EPP REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de Ação Ordinária Declaratória para 

Reinclusão da Pessoa Jurídica (ME) no Simples Nacional c/c Pedido de 

Tutela Antecipada proposta por LIVRARIA EVANGÉLICA CANTARES DE 

SIÃO LTDA - EPP em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando sua reinclusão no SIMPLES NACIONAL com efeitos retroativos 

a 1º/01/2017, anulando o ato administrativo de exclusão no e-Process nº 

5211592/2017 e “Declare, via de consequência que é inconstitucional 

regra que proíbe inclusão da empresa em débito com a fazenda pública, 

no regime simplificado de tributação (arts. 30, inc. II, c/c art. 17, inciso V, 

da Lei Complementar nº 123, de 2006), por afronta aos dispositivos da 

Constituição que asseguram tratamento diferenciado e favorecido às 

micro e pequenas empresas (Art.170, inciso IX, da CF/88)...”. A tutela 

antecipada foi indeferida e a audiência dispensada (ID. 10072026). Citado, 

o requerido apresentou defesa. Passa-se à apreciação. A requerente 

alega que regularizou sua situação perante o Fisco Estadual e Federal, 

mas que foi punida com injusta exclusão do cadastro do regime de 

tributação diferenciada do SIMPLES NACIONAL. Compulsando os autos, 

verifica-se que a requerente foi excluída do SIMPLES no dia 12/05/2016. 

Extrai-se do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 

107827/1627/68/2016 que a penalização se deu em razão de “OMISSÃO 

DE RECEITA BRUTA, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, 

consecutivos ou alternados, no ano calendário a que se referem os 

documentos...” e “...ausência de entrega de PGDAS-D ou entrega com 

valor informado a menor,...”. Verifica-se, ainda, que a requerente foi 

cientificada das pendências junto à SEFAZ-MT pelo Diário Oficial nº 26777, 

publicado no dia 13/05/2016, juntado no ID. 10743564, pág. 10, e por e-mail 

ao contabilista cadastrado, não havendo que se falar em ilegalidade, de 

acordo com o art. 29 da Lei Complementar nº 123/2006: Art. 29. A 

exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á 

quando: (...) § 6º Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a 

notificação: I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a 

exclusão; e II - poderá ser feita por meio eletrônico, observada a 

regulamentação do CGSN. Ademais, em que pese a alegação de que 

efetuou o pagamento dos tributos referente aos períodos de 2015, não 

comprovou o recolhimento. Apura-se no ID. 10057989, que houve a 

retificação pela contribuinte e geração de DAS, contudo, não constam os 

pagamentos. No caso vertente, restou patente que a notificação da 

exclusão do Simples Nacional nº 107827/1627/68/2016, relativo ao ano 

calendário de 2015, deu-se corretamente, eis que realizada por e-mail ao 

contabilista e publicação em D.O. Desse modo, analisando detidamente o 

esboço fático aliado à documentação carreada ao feito eletrônico, restou 

comprovada a legalidade do ato exarado pela autoridade fiscal que 

promoveu a exclusão da requerente do enquadramento junto ao SIMPLES. 

Com efeito, não obstante as alegações da parte autora, a questão é que o 

ato de exclusão da empresa autora do Simples Nacional foi motivado por 

norma reguladora, à qual se sujeitam todos os contribuintes em face do 

princípio da isonomia. Ademais, impera o princípio da legalidade no 

exercício dos autos da Administração e o ato questionado encontra-se 

amparado na legislação, razão pela qual inexiste razão para alterar ou 

reconsiderar a decisão que a excluiu do Simples Nacional. Por derradeiro, 

anota-se que a exigência feita pela Lei Complementar de possuírem as 

empresas regularidade fiscal para a inscrição no Simples Nacional não se 

revela inconstitucional, porquanto não há qualquer caráter discriminatório 

ou ofensa à isonomia em exigir que o contribuinte cumpra com suas 

obrigações tributárias. Tal exigência não constitui ônus, penalidade ou 

ingerência indevida no patrimônio do contribuinte, mas apenas reforça a 

obrigação legal de pagamento dos tributos. Tratando-se de opção, não há 

falar em coação para que haja o pagamento dos tributos. Apenas as 

empresas que tiverem interesse de aderir ao Simples Nacional terão de 

quitar seus débitos, ou providenciarem, de outra forma legal, a suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário, inclusive através de parcelamento 

autorizado pela própria legislação de regência (LC nº 123/2006). Nesse 

sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentiu: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REINCLUSÃO NO 

SISTEMA SIMPLES NACIONAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA 

ORIGEM – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – EXCLUSÃO DEVIDA – RECURSO 

PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A existência de débitos fiscais 

constitui hipótese de exclusão da microempresa ou da empresa de 

pequeno porte no Simples Nacional (artigo 17, inciso V, Lei Complementar 

123/2006), norma que não conflita com os princípios constitucionais do 

tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, da livre 

iniciativa e da livre concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito a 

pagamento de tributo. Precedentes jurisprudenciais. (AI 145923/2015, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2016, 

Publicado no DJE 09/08/2016). Assim, se o descumprimento da legislação 
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de regência constitui hipótese de exclusão da microempresa ou da 

empresa de pequeno porte no Simples Nacional, razão não assiste à 

requerente. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá, 17 de maio de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504492-07.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIVALDO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/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 SENTENÇA Numero do Processo: 

0504492-07.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JUNIVALDO DIAS DE MOURA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 10.603,65 (dez mil, seiscentos e três reais e sessenta e cinco 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no Id. 6678111. 

Citado, o executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu 

a redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante 

que entende correto (Id. 8346966). Passa-se ao julgamento. Os embargos 

comprovam o erro nos cálculos apresentados pela exequente, que utilizou 

índice diverso do fixado na sentença, multa e honorários, ocasionando a 

discrepância entre os valores. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública, 

acolhe-se o excesso e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 8.987,87 (oito mil, 

novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 16 

de maio de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001120-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO DE FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001120-51.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LAURA REGINA RIBEIRO 

SANTIAGO DE FRAGA EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de ação de execução por quantia certa objetivando 

o recebimento do valor atualizado de R$ 10.026,67 (dez mil, vinte e seis 

reais e sessenta e sete centavos), referente a condenação do executado 

nos autos do PJe nº 0501101-78.2013.8.11.0001, em trâmite nesse 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. É a síntese do 

necessário. É cediço que, segundo a disciplina legal, do artigo 13, da Lei 

12.153/2009 combinado com o inciso I, do §1º, do art. 3º, da Lei nº 

9.099/95 e com o art. 534 e seguintes do CPC, os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública têm competência para executar seus próprios julgados, 

devendo a execução se processar perante o próprio juízo e nos próprios 

autos, com simples petição de cumprimento de sentença. Desse modo, 

como a propositura de nova ação é totalmente desnecessária, a extinção 

dos autos é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGA-SE EXTINTO, 

sem resolução do mérito, o presente feito, por falta de interesse de agir, 

com amparo no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001133-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA RIBEIRO SANTIAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001133-50.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELLEN CRISTINA RIBEIRO 

SANTIAGO EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de ação de execução por quantia certa objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 6.554,33 (seis mil, quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), referente a condenação 

do executado nos autos do PJe nº 0501144-15.2013.8.11.0001, em trâmite 

nesse Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. É a síntese do 

necessário. É cediço que, segundo a disciplina legal, do artigo 13, da Lei 

12.153/2009 combinado com o inciso I, do §1º, do art. 3º, da Lei nº 

9.099/95 e com o art. 534 e seguintes do CPC, o Juizado Especial da 

Fazenda Pública têm competência para executar seus próprios julgados, 

devendo a execução se processar perante o próprio juízo e nos próprios 

autos, com simples petição de cumprimento de sentença. Desse modo, 

como a propositura de nova ação é totalmente desnecessária, a extinção 

dos autos é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGA-SE EXTINTO, 

sem resolução do mérito, o presente feito, por falta de interesse de agir, 

com amparo no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017733-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FELIX GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017733-94.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ALEXANDRE FELIX 
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GONCALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em 

honorários advocatícios de atuação como defensor dativo nos Autos: n° 

956-85.2016.811.0062 – CÓDIGO: 113826; n° 2264-59.2016.811.0062 

Código: 115174 e n° 2974-79.2016.811.0062 Código: 115875, todos em em 

trâmite no Juizado Especial Criminal de Cuiabá-MT - JECRIM. A parte 

exequente postula o recebimento do valor de 03 URH´S totalizando o valor 

de R$ 2.504,16 (dois mil, quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos). 

De acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

não opôs embargos. Passa-se ao julgamento. No mérito, incontroverso o 

trabalho da parte exequente, representadas pelas certidões de honorários 

advocatícios (Id. 3244941; 3244951e 3244956), em que foi nomeado 

advogado dativo, sendo fixado honorários advocatícios no valor de 1 

URH´S, cada uma. Registra-se que “a decisão judicial que arbitra 

honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336 / MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no 

REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de total de 

2.504,16 (dois mil, quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos), 

referentes aos honorários advocatícios como defensor dativo. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário Após o transito em julgado da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá-MT - JECRIM 

acerca da presente execução e pagamento. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 168, 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 

060-2018-Gab. datado de 17.05.2018, resolve;

Artigo 1º - Tornar sem efeito a Portaria 158-2018, datada de 15.05.2018, 

que nomeou a Senhora Lilian Rodeguer Fortuna, matrícula 36750, 

portadora da Cédula de Identidade RG - 436896485 SSP- SP, cadastrada 

no CPF 289.249.628-41, para exercer o cargo de Assessor a de Gabinete 

I, da 5ª Vara Criminal.

 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 171, DE 18 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 

Direito da 5ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

058-2018-Gab. datado de 11.05.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 18 de maio de 2018, a servidor a Sonia de 

Souza da Costa Pinto, matrícula 36749, portadora da Cédula de Identidade 

RG - 8525595 SSP- MT, cadastrada no CPF 926.853.747-87, do cargo de 

Assessora de Gabinete I I, da 1ª Vara Criminal

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA Nº 170, DE 18 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 

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 - Exonerar, a partir de 18 de maio de 2018, a servidor a Edinéia 

Colombo do Prado, matrícula 34840, portadora da Cédula de Identidade RG 

- 10860045 SJ-MT, cadastrada no CPF 003.673.011-48, do cargo de 

Assessor de Gabinete II, da 4ª Vara Criminal

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA Nº 169, DE 18 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 1ª Vara Criminal, Wagner Plaza Machado Júnior, por intermédio 

do Ofício nº 038-2018-Gab. datado de 14.05.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 18 de maio de 201 8, o servidor Alisson 

Prata da Silva, matrícula 30787, portador da Cédula de Identidade RG - 

368280718 SSP- SP, cadastrado no CPF 040.271.661-24, do cargo de 

Assessor de Gabinete I, da 4ª Vara Criminal

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 889297 Nr: 1404-70.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE JESUS NEVES, MARIA 

CASSIANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edival Vito - OAB:19830/O, 

EDMILSON RONDON - OAB:19220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o 

reconhecimento em cartório da assinatura lançada na declaração de fls. 

18, bem como juntar cópia atualizada da matrícula 19.368.

Cumpra-se.

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720417 Nr: 1455-57.2013.811.0003

 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: IZILDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/SP

 CERTIFICO que foi efetuado o pagamento das Custas e Taxas Judiciais no 

valor de R$ 474,35 (gua 36132, conforme comprovante fl.189/190 e não 

comprovaram aos autos o pagamento das custas do Cartório do 

Distribuidor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445485 Nr: 667-14.2011.811.0003

 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: MARIZETE MARIA DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA, CREDNIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO GOMES MADUREIRA 

- OAB:188.483/SP, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:OAB/SP-221.386, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 12.225

 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, CREDNIL - NILDA 

BENITES OLIVEIRA - ME, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 335,45 (trezentos e 

trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e Taxa Judiciária no valor 

R$ 129,19 (cento e vinte e nove reais e dezenove centavos) ao 

FUNAJURIS, e o valor de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa 

centavos) ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017. Deverá ainda, o procurador proceder a juntada 

nestes autos, por meio de petição, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438789 Nr: 7456-63.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA - 

MOTOART, OSVALDO FIRMINO DE SOUZA, GERALDO DIAS LOPES, JOSE 

FIRMINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:3054-A OAB-MS, MOHAMAD RAHIM FARHAT - OAB:2.542

 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$ 

678,38 e Taxa Judiciária no valor R$ 260,26 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 198,27 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.: 444965 Nr: 147-54.2011.811.0003

 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: ENI MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM PERON PEREIRA 

CURIATI - OAB:104.430SP, REYNALDO B. DA F. ACCIOLY JR - 

OAB:7581/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:OAB/MT3150A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799901 Nr: 14355-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERIDIANE ALENCAR SANTOS - ME, 

VERIDIANE ALENCAR SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 14355-04.2015.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: VERIDIANE ALENCAR SANTOS - ME e VERIDIANE 

ALENCAR SANTOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Veridiane Alencar Santos, Cpf: 
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01448459117, Rg: 1644340-3 SSP MT e Executados(as): Veridiane 

Alencar Santos - Me, CNPJ: 09637630000146, ambos, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, a parte requerida proceder a juntada nestes autos, de todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 339,97

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 129,94

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 139,35

Rondonópolis - MT, 6 de abril de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730658 Nr: 11220-52.2013.811.0003

 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: PAULO SERGIO RIBEIRO THEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARARA AZUL PROJETOS, CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11220-52.2013.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: PAULO SERGIO RIBEIRO THEODORO

PARTE REQUERIDA: ARARA AZUL PROJETOS, CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Arara Azul Projetos, Construções e 

Incorporações Ltda, CNPJ: 03323497000177, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, a parte requerida proceder a juntada nestes autos, de todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 339,97

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 289,00

Cartório Distribuidor .............................................................. R$ 139,35

Rondonópolis - MT, 6 de abril de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434803 Nr: 3469-19.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CRISTINA MARCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 139,35 ao Cartório 

Distribuidor, 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, face o recolhimento de 

folhas nº 274/275, ter sido de forma equivocada por meio de Guia do 

Funjuris, 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340424 Nr: 8701-22.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALUA GAZALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 8701-22.2004.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: SALUA GAZALI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Salua Gazali, CPF/MF nº 

204.880.921-91, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 
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FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, a parte requerida proceder a juntada nestes autos, de todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 345,34

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,13

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 11 de maio de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317490 Nr: 10793-07.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM PEREIRA DOS SANTOS, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

58,66 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 23,70 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.: 820091 Nr: 2977-17.2016.811.0003

 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: ROSILDA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - ME, 

BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A, TABAJARA FRANCISCO PÓVOA NETO - 

OAB:OAB/GO 29224, TABAJARA PÓVOA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:1350

 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 DENUNCIADA À LIDE - BRADESCO SEGUROS 

S/A, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das 

Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 

130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (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.: 743353 Nr: 4011-95.2014.811.0003

 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: DIONIS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI CELULARES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (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.: 822953 Nr: 3956-76.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SOARES DE MACEDO, LINDOMAR 

MACEDO VIRTUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15.193, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB:15193/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 
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COELHO - OAB:15.013-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

374,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 420,00 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 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.: 760365 Nr: 13527-42.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13239-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 125,00 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.: 780477 Nr: 6397-64.2015.811.0003

 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: APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

350,54 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 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.: 442888 Nr: 11556-61.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD SERVICOS EM AGRICULTURA SATELITAL 

DE PRECISAO LTDA ME, MENOTTI MATTOSO JUNIOR, ANA CLAUDIA 

TORRES FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15.525/MT, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 

5957

 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$ 

421,21 e Taxa Judiciária no valor R$ 330,22 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 245,50 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771236 Nr: 2845-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 
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- OAB:MT/6.534, IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - OAB:23583/O

 Certifico que, conforme Petição de fls.38/42, o Executado através do seu 

procurador REQUER o parcelamento das Custas Processuais em 04 

(quatro) parcelas de igual valor de R$ 116,35, sendo que o mesmo já 

apresentou aos autos o pagamento da primeira, conforme fls.41, 

totalizando o montante de R$ 465,39. Conforme Art. 468 § 6º ss da CNGC, 

"o parcelamento deverá ser apreciado pelo Juiz", sendo assim, devolvo os 

autos à escrivania de origem para apreciação do referido pedido de 

parcelamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65801 Nr: 869-45.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA MARIA RABELLO ALIPERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 17449-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

142,04 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 196,99 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41212 Nr: 1169-75.1996.811.0003

 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): W. F. FRANCO & CIA LTDA, IRIO DE CASTRO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

154,22 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 23,70 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41981 Nr: 1748-23.1996.811.0003

 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): PAULO CESAR MACEDO, LUIZ MARCIO 

GRACIANO, CASA DAS BICICLETAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, 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$ 

130,35 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 23,7 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50231 Nr: 4372-45.1996.811.0003

 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): RONDO AR CONDICIONADO, ALDAIR 

ROBERTO PANIZ, ELIDA DA CRUZ PANIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, 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$ 

101,05 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 23,70 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 
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depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720897 Nr: 1930-13.2013.811.0003

 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: CARLA ANDREIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, GLOBAL SERVIÇOS DE COBRANÇA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ROSA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA O. SCATINGA - 

OAB:12.090-A MT, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469A, PRISCILA KEI 

SATO - OAB:OAB/MT15684-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739895 Nr: 1916-92.2014.811.0003

 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: ROGERIO LACERDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHAHIN ENGENHARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, 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$ 

2.513,52 e Taxa Judiciária no valor R$ 2.556,28 ao FUNAJURIS, e o valor 

de R$ 152,86 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.: 706004 Nr: 683-31.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES, GEIRE 

HONORIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA 

- OAB:OAB/RS 39.016, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 

17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (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.: 756549 Nr: 11208-04.2014.811.0003

 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: CLAUDIOMIR JOSE CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO VASCONCELOS 

LAVIGNE - OAB:115265

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 172,00 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 346 de 616



conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804589 Nr: 16159-07.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 CERTIFICO que foram juntados aos autos os documentos nº 896195 

enviado em 11/05/2018 pelo PEA (Portal Eletrônico do Advogado) 

comprovantes do pagamento das Custa Judiciais e Taxa Judiciária no 

valor de R$ 934,60 (guia de recolhimento nº 90329.303.05.2018-0) e que 

NÃO vieram acompanhada do comprovante do pagamento das custas 

referente ao Cartório do Distribuidor no valo de R$ 60,22 intimado através 

do DJE em 03/05/2018, o qual impulsiono para INTIMAR o Douto subscritor, 

para que comprovam nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, após 

decorrido o prazo, será encaminhado ao Cartório do Distribuidor para a 

devida anotação/averbação, às margens de sua Distribuição conforme 

disposto no provimento 014/2017 e, após arquivado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814859 Nr: 1162-82.2016.811.0003

 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: ROSELI PEREIRA VALENTIN DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

OAB:MT/19177-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

344,51 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 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.: 427580 Nr: 9736-41.2009.811.0003

 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: ADEMAR BATISTA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR SALES FERNANDES - 

OAB:MT/11.607A, RENATA AUGUSTA LOPES GONCALVES - 

OAB:MT/11.404, TIAGO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:17365/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

355,73 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,86 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 165,91 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.: 60212 Nr: 8560-47.1997.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIM LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 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$ 

185,60 e o valor de R$ 68,35 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.: 823878 Nr: 4255-53.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHYLISMARA RODRIGUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 
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como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317511 Nr: 6198-62.2003.811.0003

 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: FEIRA DA BORRACHA, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anselmo Cursino Jorge - 

OAB:2330-B, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 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$ 

163,42 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 83,60 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768290 Nr: 7955-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPACTA COMERCIAL LTDA (SUPERMERCADO BIG 

MASTER)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZINEIDE DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/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/EXCIPIENTE para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no 

valor de R$ 345,61 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e 

o valor de R$ 152,86 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.: 779587 Nr: 6026-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL APARECIDO CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Aparecido Gonçalves - 

OAB:17.580, SABRINA DA SILVA GONÇALVES - OAB:15529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214 

DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

356,25 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 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.: 407565 Nr: 3312-17.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO DE SOUSA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS - CITY LAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848/MT, FABIO RIVELLI - OAB:297608, INESSA DE OLIVEIRA 

TREVISAN SOPHIA - OAB:6483/MT, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 
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OAB:MT/8194-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

340,21 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62164 Nr: 10624-30.1997.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREMATEC INDUSTRIA E COM. EQUI. 

ELETRICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FIUSA FERRARI - 

OAB:6538/MT, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉGIS PITHAN 

PAGNUSSATT - OAB:8992-B/MT, JORGE KERN - OAB:18037, PAULO 

ROBERTO PAGNUSSATTI - OAB:22689/RS

 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$ 

74,93 e o valor de R$ 47,70 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739126 Nr: 1411-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPGRAÕS COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:PR/14573, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - OAB:4624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA/EMBARGANTE para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no 

valor de R$ 3.976,84 ao FUNAJURIS e o valor de R$ 152,86 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61598 Nr: 10004-18.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA, ELIANE 

FAZZIO DE SOUZA, COSMOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/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$ 

143,56 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 77,24 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801981 Nr: 15191-74.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

1.005,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 1.051,00 ao FUNAJURIS, e o valor 

de R$ 60,22 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 
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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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856903 Nr: 2135-03.2017.811.0003

 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: LUCIANO ALVES DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415/O, OLÁVIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB /MT 13.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 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.: 778760 Nr: 5677-97.2015.811.0003

 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: VALTEIR DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A(VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, José Alberto Couto Maciel - OAB:513 - DF

 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$ 

345,61 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452396 Nr: 7575-87.2011.811.0003

 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: EDSON MOACIR ORLATO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

2.182,18 e Taxa Judiciária no valor R$ 2.188,70 ao FUNAJURIS, e o valor 

de R$ 152,86 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009439-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEUZA OLIVEIRA (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)

 

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: 1009518-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ELISANGELA GONCALVES (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:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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: 1008004-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL 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: 1008023-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTIDONIO MARCELINO DAMIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (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: 1008131-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo do requerido(a), sem o 

oferecimento de contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000450-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BENTO RIBEIRO (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)

 

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: 1010158-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (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: 1010239-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERMOCAMP COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

COOBEL BELEZA E SAUDE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON FERREIRA DE AMORIM OAB - SP196388 (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: 1010403-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO PAEZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

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: 1010413-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI ZAMPARONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,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: 1004965-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (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: 1003905-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELICIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDISTUR - HOTEIS E TURISMO 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009956-41.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO ROMAO DELMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001097-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (RÉU)

IPEC - INDUSTRIA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica às Contestações.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000163-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

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: 1001140-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA QUEROZ SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (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: 1008770-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO COQUEMALA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO)

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ODELIO FREITAS (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo para o oferecimento de 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009764-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHA NOVAIS DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000599-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLI ROMERO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida sobre a audiência de 

conciliação designada para o dia 25 de junho de 2018, às 08:30 horas, no 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000658-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY ROSA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO)

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELLYN ZAMPARONI FREITAS (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000601-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000626-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR OAB - MT0011721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO)

NILSON MULLER OAB - 194.925.960-91 (REPRESENTANTE)

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (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: 1000639-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 352 de 616



ROSENY GUEDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000687-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANY SAMANTHA APARECIDA LIMA OSSUNA SELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000690-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RAFAELA CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (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: 1000884-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,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: 1000897-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

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: 1000911-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON QUEIROZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (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,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: 1000784-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DE BESSA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S A (RÉU)

COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (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: 1000763-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA STEPHANI PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

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: 1000916-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE AGOSTINHA IRIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000971-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE OLIVEIRA SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 1001064-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ARRUDA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (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: 1000915-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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JAKSON AGUIRRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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: 1010421-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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: 1010522-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(RÉU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT0007103A 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 383987 Nr: 12106-95.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOREIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:MT/3.569

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12106-95/2006

Vistos, etc...

Considerando o petitório de (fl.245 – item ‘1’), hei por bem deferir o 

levantamento, mediante as cautelas de estilo.

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 398633 Nr: 12168-04.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CANDIDO RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12168-04/2007

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782986 Nr: 7381-48.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBINA DA CRUZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

nos autos face o despacho de fls. 92.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747730 Nr: 6586-76.2014.811.0003

 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: MIRELLE BURTTET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BERGONSO 

MOREIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 182961, VERGINIA CHINELATO - 

OAB:24.047-MT

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. 284/287, foram opostos 

no prazo legal, motivo pelo qual impulsiono os autos para intimar a parte 

contrária para, querendo, manifestar-se no prazo de (5) cinco dias, nos 

termos do artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730584 Nr: 11154-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA E-AMAR HANZE, LEONARDO RANDAZZO NETO, 
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ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HERIQUE MAIA DE 

MELO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11154-72/2013

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755974 Nr: 10832-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A DE SOUZA MATOS OLIVEIRA, ALENIMAR DE SOUZA 

MATOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA COLLI DAL PRA - 

OAB:16720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10832-18/2014

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403141 Nr: 16667-31.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DELCOLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE PAULA ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº16667-31/2007

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.218) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727487 Nr: 8359-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE OSVALDO CORREA BORGES, RICARDO 

CORREA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANTÔNIO MAIQUE - 

OAB:OAB/SP -87853

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8359-93/2013

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 334871 Nr: 4060-88.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº4060-88/2004

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733184 Nr: 13238-46.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE PAULO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT/8506-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por André 

Paulo dos Reis, assim, via de consequência, mantenho a decisão de 

( f l . 145 /147v ) ,  em sua  ín teg ra .Pub l ique-se .  In t imem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,26/março/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 93052 Nr: 4504-97.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOPES FILHO, LUIS ANTONIO LODI 

MORAIS, MARILE SOARES, MARCOS WURZIUS, JOAO BATISTA ALVES 

LOPES, ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA, ADEMAR WURZIUS, JOSE 

PEREIRA BRAGA FILHO, CELESTE BASSO VIEIRA, EDIMAR RODRIGUES 

SILVA, BRENER TAVARES FERNANDES, MARCOS VINICIOS RODRIGUES 

BRAGA, MAURO LEOPOLDINO DE SOUZA, JOAQUIM DE SOUZA 

BARBOSA NETO, ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS, ROBERTO SOARES, 

MARCIO JUSTINO, CARLOS CESAR DE SOUZA, MANOEL GONCALVES 

ANTUNES, JOSE CRISTIN DE SOUZA, EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS, 

JOSE GOMES FERREIRA, CARLOS DOMINGOS LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGENES DAMIANI DAMIAN 

GUIRADO PRATES - OAB:OAB/MT12434, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE MANGANARO 

PEREIRA VIEIRA - OAB:17783/MT, LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT, MARYANA GONDA DIAS - OAB:14.768-MT, PERICLES 

ARAUJO GRACINDO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A-MT, STELLA HAIDAR 

ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A, VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O, ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:352.833/SP, ZAID 

ARBID - OAB:MT/1822A

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar face o petitório de fls. 715/718.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 284910 Nr: 661-22.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACYR MARIA LIMA PERAZZA, MARCOS 

IVAN PERAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, JEANCARLO 

RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Intimação Do Advogado ALEXANDRE LIMA ROSSONI, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil., para no prazo de três dias, devolver os autos, sob pena 

de perder o direito de vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no 

importe de metade do salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do 

art. 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809788 Nr: 17861-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANNE FERNANDA ALVES FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente "Ação Sumária de Cobrança de 

Seguro Obrigatório" proposta por RAYANNE FERNANDA ALVES FERRARI, 

com qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, 

condenando a empresa ré no pagamento da importância de R$ 618,10 

(seiscentos e dezoito reais, dez centavos), devendo ser acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar 

do efetivo desembolso. Arbitro os honorários advocatícios em R$ 800,00 

(oitocentos reais). Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão 

conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua e se autorize a 

compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme 

a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, 

diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, 

respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da 

ação. Os percentuais de 50% incidirão sobre a importância de R$ 800,00, 

referentes aos honorários sujeitos à compensação; e, no caso da autora, 

deverá ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil.Autorizo o levantamento dos honorários do senhor perito 

mediante as cautelas de estilo.Transitada em julgado e feitas as anotações 

de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se,Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de março 2.018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738306 Nr: 893-14.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAS OLIVEIRA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DA SILVA ALVES E CIA LTDA( 

MARMORARIA CRISTO REI), OSCAR MACEDO PEREIRA, CARLOS DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 893-14.2014

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais

Autor: Jonathas Oliveira Coutinho

Réus: Carlos de Campos e Outros

 Vistos, etc...

 JONATHAS DE OLIVEIRA COUTINHO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Material e Moral' em desfavor de A. DA SILVA 

ALVES E CIA LTDA, OSCAR MACEDO PEREIRA e CARLOS DE CAMPOS, 

com qualificação nos autos, aduzindo:

 “Que, no dia 21 de novembro de 2012, por volta das 15:40 horas, quando 

conduzia sua motocicleta, pela Rua Raimundo de Matos, em sua 

preferencial, quando no cruzamento com a Rua Pedro Guimarães veio o 

condutos do veículo placa BJN 6589, de propriedade do 2° requerido e não 

obedecendo a sinalização da placa de pare, invadindo a preferencial, 

colidiu com o veículo pilotado pelo autor; que, o motorista do veículo 

causador do acidente, 3º requerido, é funcionário da 1ª requerida; que, em 

face do acidente o autor experimentou lesões de natureza gravíssima, 

restando paraplégico; que, em face das lesões não pode maios exercer 

suas atividades, assim, busca a condenação dos requeridos no 

pagamento de indenização por danos material e moral, bem como nos 
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demais encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor 

de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”.

 Devidamente citados, apresentaram defesas, onde procuram rebater os 

argumentos levados a efeito pelo autor, dizendo:

 “A. da Silva Alves Cia Ltda-Me – que, não existe nos autos nenhum 

documento que possa comprovar a responsabilidade da ré; que, a culpa 

pelo acidente deve ser creditada ao autor, uma vez que agiu com 

imperícia, uma vez que não possuía CNH; que, saliente-se que o autor 

sustenta um suposto dano moral no sentido de que o terceiro réu teria 

provocado o acidente porque teria invadido a rua preferencial, no entanto 

o autor conduzia uma motocicleta sem portar CNH, agindo com imperícia, 

logo não há que se falar em danos morais. Carlos Campos – que, 

trafegava normalmente em sua mão de direção quando parou o veículo no 

cruzamento da Rua Raimundo de Matos, com a Rua Pedro Guimarães, 

tendo avistado a moto conduzida pelo autor em uma distância segura e 

razoável, no entanto, quando iniciou o cruzamento, foi que percebeu que o 

autor estava em alta velocidade, fator determinante para o acontecimento 

do acidente; que, o autor agiu com imperícia, uma vez que não portava 

CNH; que, não obrou com culpa, desta forma, não há como vingar o pedido 

de indenização. Oscar Macedo Pereira - que, não existe nos autos 

nenhum documento que possa comprovar a responsabilidade da ré; que, a 

culpa pelo acidente deve ser creditada ao autor, uma vez que agiu com 

imperícia, uma vez que não possuía CNH; que, saliente-se que o autor 

sustenta um suposto dano moral no sentido de que o terceiro réu teria 

provocado o acidente porque teria invadido a rua preferencial, no entanto 

o autor conduzia uma motocicleta sem portar CNH, agindo com imperícia, 

logo não há que se falar em danos morais, assim, pugnam pela 

improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da 

sucumbência. Juntam documentos”;

 Sobre as contestações, manifestou-se o autor. Foi determinada a 

especificação das provas, havendo manifestação dos réus no sentido de 

que o processo fosse julgado de forma antecipada; e, o autor, a produção 

de provas. Saneado o processo, foi agendada data para instrução, a qual 

se realizou, não sendo ouvidas testemunhas e, em debates orais, as 

partes reprisaram, as teses anteriormente esposadas, vindo-me os autos 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Cuida-se na espécie de ação de reparação de danos, amparada no artigo 

186 do Código Civil, o qual consagra a teoria da responsabilidade 

extracontratual ou, como denominam os 'experts' a responsabilidade 

aquiliana.

 O mestre Silvio Rodrigues, em sua Obra Direito Civil, Edição Saraiva, 

Volume I, parte geral, página 30, nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente; b) relação de 

causalidade; c) existência do dano; d) dolo ou culpa.

 Para que essa responsabilidade emirja, continua o civilista, necessário se 

faz:

 "... que haja uma ação ou omissão por parte do agente; que a mesma seja 

a causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido 

efetivamente o prejuízo, e que tenha o agente agido com dolo ou culpa. 

Inocorrendo um destes pressupostos não aparece, regra geral, o dever 

de indenizar.

 No mesmo diapasão é o pensamento do renomado civilista Washington de 

Barros Monteiro, quando em sua obra Curso de Direito Civil, edição 

Saraiva, volume 5º, diz:

 "Nosso Código Civil manteve-se fiel a teoria subjetiva. Em princípio, para 

que haja responsabilidade é preciso que haja culpa; sem a prova deste 

inexiste a obrigação de reparar o dano. Nessa ordem de idéias preceitua o 

artigo 159, num de seus dispositivos fundamentais, que aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano pois, da nossa lei 

civil, a reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ilícito".

 A propósito, observa Maria Helena Diniz: “Para que se configure o ato 

ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre 

o dano e o comportamento do agente” (Código Civil Anotado, Saraiva, 5ª 

Ed. 1999, p. 169).

 O doutrinador Carlos Alberto Bittar conclui: “Assim sendo, para que haja 

ato ilícito, necessário se faz a conjugação dos seguintes fatores: a 

existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a 

penetração na esfera de outrem”.

 Desse modo, deve haver um comportamento do agente, positivo ou 

negativo, que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, 

pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento - comissivo ou 

omissivo – deve ser imputável à consciência do agente, por dolo – 

intenção – ou por culpa – negligência, imprudência ou imperícia -, 

contrariando, seja um dever geral do ordenamento jurídico – delito civil -, 

seja uma obrigação em concreto – inexecução da obrigação ou de 

contrato.

 Deve, pois, o agente recompor o patrimônio – moral ou econômico – do 

lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, 

desde que represente a subjetividade do ilícito”. ( Responsabilidade Civil 

nas atividades perigosas, in Responsabilidade Civil Doutrina e 

Jurisprudência, 1988, p. 93/95).

 No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a reparação de 

danos morais e materiais, porque, segundo a inicial, no dia 21 de 

novembro de 2012, por volta das 15:40 horas, foi vítima de acidente de 

trânsito, pois, conduzia sua motocicleta pela Rua Raimundo de Matos, em 

sua preferencial, quando no cruzamento com a Rua Pedro Guimarães, o 

condutor do veículo placa BJN-6589, de propriedade Oscar Macedo 

Pereira e não obedecendo a sinalização da placa “pare”, invadindo a 

preferencial, vindo a colidir com a moto pilotado pelo autor, causando 

lesões gravíssimas, restando paraplégico, experimentando, danos de 

ordem material e moral.

 O ato ilícito praticado pelo motorista da do veículo camioneta de placa 

BJN-6589, consiste nos motivos – imprudência e imperícia - que deram 

para que o acidente viesse acontecer.

 O dano consiste nas lesões experimentadas pelo autor, em razão do 

acidente, sem que corroborasse para o desiderato.

 Já o nexo de causalidade entre o fato e o dano se evidencia pela relação 

direta entre a indevida condução do veículo, onde o motorista da 

camioneta, de forma imprudente e negligente adentrou a pista preferencial 

sem as cautelas devidas dando causa ao acidente e, via de 

consequência, os danos materiais e morais suportados pelo autor.

 A prova material centrada aos autos consiste no Boletim de Ocorrência 

lavrado pela Polícia Civil, in verbis:

 “segundo as declarações do condutor do veículo BJN-6589, que 

trafegava pela Rua Pedro Guimarães, acabou invadindo a preferencial, 

causando a colisão entre os veículos, sendo que o veículo NUG 6844, 

trafegava na Avenida Raimundo de Matos...” (fl.30)

 A propósito, sobre o boletim de ocorrência, a jurisprudência tem deixado 

assente a sua validade quando não contrariado por provas contundentes 

em sentido contrário, assim:

 “Prevalece como elemento probante o boletim de ocorrência policial não 

infirmado por outros meios de convencimento” (Código de Processo Civil 

Anotado, Alexandre de Paula, 7ª Edição, página 1.613).

 “O boletim de ocorrência de acidente de trânsito tem valor probante para a 

fixação da responsabilidade civil, devendo prevalecer até prova robusta 

em contrário” (RT 852/301).

 Nota-se que a pessoa que efetuou o boletim de ocorrência foi Carlos de 

Campos, um dos réus no processo, sendo que mencionada versão não 

restou questionada pelos demais requeridos.

 Há, também, que se deixar consignado que quando a apresentação das 

peças de bloqueio, os requeridos não conseguiram desmerecer a tese 

esposada pelo autor em sua peça inicial.

 A propósito, o réu Carlos Campos, quando apresentou sua contestação 

fizera confissão de sua imprudência, eis seu relato “...trafegava 

normalmente em sua mão de direção quando parou o veículo que conduzia 

no cruzamento da Rua Raimundo de Matos com a Rua Pedro Guimarães, 

tendo o mesmo avistado a motocicleta conduzida pelo autor em uma 

distância segura e razoável que daria tempo suficiente para executar o 

cruzamento, no entanto, quando este contestante iniciou o cruzamento, foi 

que percebeu que o autor estava em alta velocidade, fator determinante 

para o acometimento do acidente” (Grifamos, 144).

 É certo que arguiu que o autor estava em alta velocidade, todavia, não 

menos certo é que não carreia aos autos um mínimo de prova a respaldar 

a assertiva.

 Diante de todos esses elementos, chega-se a conclusão segura que os 

culpados pelo sinistro foram, o preposto da empresa e o réu, os quais não 

obraram com os cuidados necessários quando dirigia o seu veículo, 

assim, não havendo como isentá-los da responsabilidade.
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 Ora, não há que se negar no caso posto à liça que foi a falta de 

observação de deveres e obrigações exigidos pelas circunstâncias do 

momento, tratando-se de descuido ou desatenção do motorista, que 

caracteriza a negligência refletida na inércia de cautela.

 João Roberto Parizatto ensina que “A negligência é a inércia da cautelar. 

É a falta de observação de deveres e obrigações exigidas pelas 

circunstâncias momentâneas, tratando-se de descuido, do desleixo do 

agente à segurança do próprio trânsito” (Delitos em Acidente de Trânsito, 

Doutrina e Jurisprudência, 2ª. Ed. Ed. Aisde, 1993, pg.34)

 Agindo como agira, o preposto da ré e o réu, obraram com descuido e, ao 

desprezarem as boas normas de trânsito, negligenciaram de tal modo, 

assumindo o risco de, nas circunstâncias acima relatadas, não tomando 

as cautelas devidas que no caso requeria – aquele adentrando à faixa em 

que se encontrava o réu, cortando o fluxo, onde há a certeza de grande 

fluxo de veículos e pelas peculiaridades do local, dar azo ao acidente.

 “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE VEÍCULO - CRUZAMENTO - 

CULPA RÉU - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO VERACIDADE - 

DANOS MORAIS DEVIDOS. Para que se verifique a responsabilidade civil 

por danos morais é necessária a presença simultânea de três elementos 

essenciais, a ocorrência induvidosa do dano: a culpa, dolo ou má-fé do 

ofensor, e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima, 

se satisfazendo a responsabilização diante da presença de qualquer 

deles. O Boletim de Ocorrência goza de fé pública e, portanto, de 

presunção de veracidade, só podendo ser desconstituídas as 

informações nele contidas através de prova segura e robusta. 

Presume-se a culpa, pelo acidente, do motorista do veículo que efetua 

manobra de conversão para atravessar rodovia principal sem averiguar 

as condições para fazer tal manobra. Recurso não provido. (TJMG 

-APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0079.04.124457-9/001 - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. PEREIRA DA SILVA, julgado em 25 de maio de 2.010)

 No caso presente, a obligatio ad diligentiam para a vigilância na direção do 

veículo era do motorista da camioneta, pois tinha conhecimento de que 

local em que ocorreu o acidente era um cruzamento, todavia, o mesmo não 

obrou com as cautelas devidas, pois adentrou à preferencial, sendo o 

motivo determinante do acidente.

 Conclui-se, pois, que as provas produzidas levam à convicção clara, 

perfeita e completa, para lançamento de um veredicto condenatório.

 Na maioria das causas, as partes se valem de testemunhas que 

produzem declarações em conflito, cabendo ao Juiz sopesar bem essas 

provas, dentro do contexto integral do feito, comparando-as com as 

alegações das próprias partes, com eventuais documentos, e com o 

boletim de ocorrência elaborado pela Polícia.

 No caso específico destes autos, contudo, o conjunto probatório permite 

indicar que o motorista da camioneta agiu de forma culposa dando motivo, 

para o ato ilícito.

 Por tratar-se de ação de indenização por acidente de trânsito, a 

discussão prende-se prioritariamente à averiguação da responsabilidade 

subjetiva do condutor demandado, que tem por fundamento o 

comportamento culposo evidenciado por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência -, e comete ato ilícito, conforme combinação 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A obrigação de indenizar, neste 

caso, decorre dos fatos e da lei, podendo acarretar o dever de reparação 

do prejuízo.

 A comprovação acerca da responsabilidade da demandada incumbe a 

quem de direito busca ver-se ressarcido pelos alegados prejuízos que lhe 

foram impostos em decorrência de conduta dita culposa, nos termos do 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, ao autor cabe 

comprovar que o fato ocorreu por força da conduta desenvolvida pelo 

preposto da empresa ré, ônus do qual se desincumbiu.

 Sobre a questão da distribuição do ônus da prova, cumpre trazer à 

colação as lições de Cândido Rangel Dinamarco:

 "A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de 

que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e 

ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a 

convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta 

et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o 

encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também 

de provar(encargo=ônus).

 O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento 

do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o 

ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor" (Teoria Geral do Processo, 7a edição, pág. 312).

 Assim, incumbe ao autor o ônus da prova constitutiva de seu direito, nos 

termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. E as autoras não se 

desincumbiram desse ônus.

 Constata-se ter a autora cumprido o que dispõe o artigo 373, I, do Código 

de Processo Civil, pois, conseguiu demonstrar a culpa do preposto da 

empresa ré.

 O eminente tratadista José Frederico Marques explica a regra:

 "As normas produtoras de efeitos jurídicos constituem, em última análise, 

verdadeiras configurações abstratas de fatos e acontecimentos, a cuja 

existência se prendem as conseqüências de ordem jurídica que os 

preceitos legais prevêem e disciplinam. Necessário e', por isso, que a 

pessoa pretenda obter esses efeitos jurídicos previstos nas normas e 

regras da lei, prove e demonstre a existência dos fatos e de onde tais 

efeitos se originam.

 Corolário desse fenômeno é a regra de que 'cada parte suporta o ônus da 

prova sobre a existência de todos os pressupostos ( inclusive negativos) 

das normas sem cuja aplicação não pode ter êxito sua pretensão 

processual'.

 Como os fatos indicados pelo Autor são os elementos constitutivos do 

pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar esses fatos para 

que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente" ( Manual de Direito 

Processual Civil, São Paulo: Saraiva, 1977, Vol. II, pág. 188/189).

 Assim, o ditame plasmado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, indica que compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de 

seu direito. Consoante a doutrina processual, fato constitutivo é aquele 

que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o autor afirma existir ou 

ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida pelo autor em juízo. A 

consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o 

julgamento de improcedência do pedido.

 "Negados pelo réu os fatos narrados na inicial, compete ao autor 

prová-los durante a fase cognitiva do processo. Não os provando, 

improcedente deve ser julgado o pedido formulado na petição inicial" 

(Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7ª Edição, página 

1.611).

 "É de se julgar improcedente a ação, se o requerente não consegue 

provar os fatos alegados na inicial, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito" (Idem).

 "Quem pede ao Juiz tem o ônus de afirmar fatos que se autorizam o 

pedido, logo tem o ônus de provar os fatos afirmados. Assim, tem o autor 

o ônus da ação. Quem quer fazer valer um direito em juízo deve provar os 

fatos que constituem em fundamento" (Idem, página 1.614).

 Reconhecida a culpabilidade da parte ré, há que ser reconhecido o dano.

 Ao derradeiro, é lição consagrada na doutrina, e aceita pela 

jurisprudência, que em sede de acidente automobilístico a culpa do 

proprietário do veículo por ato de terceiro é presumida, podendo esta 

presunção ser elidida somente no caso de provar que não concorreu de 

forma alguma para o evento danoso e, no caso em desate, a ré não se 

desincumbiu deste ônus, sendo a obrigação de indenizar indiscutível.

 Quanto ao pedido de dano moral.

 No estágio atual de nosso direito, já não mais se compreende ou se 

justifica que esta lesão moral possa deixar de ser reparada, não como 

singelo pagamento do preço da dor, mas para atenuação do sofrimento 

causado e punição ou advertência ao ofensor.

 Guilherme Couto de Castro, lecionando a respeito dos critérios para a 

fixação do dano moral, nos ensina: "O dano moral, em nosso 

ordenamento, tem duplo caráter, compensatório e punitivo. Sua fixação 

tem como fim, sob o primeiro ângulo, trazer benefício apto, de certo modo, 

permitir um alívio à vítima, ajudando-a a libertar-se do sofrimento, ou 

reconfortando-a, através do percebimento pecuniário. Não se trata de 

pagar a dor já sentida, admitindo-se, isto sim, que o valor estipulado, ao 

trazer benesse para quem padeceu sentimentalmente, implique uma 

compensação justa" (A responsabilidade Civil Objetiva no Brasileiro, Rio de 

janeiro, Forense, 1997, p.23). E adiante arremata: "Em face do seu caráter 

punitivo, a verba deve levar em conta a intensidade do dolo e o grau de 

culpa do responsável, bem como a sua situação econômica. "O montante, 

também em razão do caráter punitivo, deve ser fixado de modo a não 

admitir que o agente saia lucrando ou plenamente satisfeito com a ilegal 

conduta."Sopesadas essas linhas básicas - aplicáveis quer na 

responsabilidade objetiva, que na subjetiva -, o Juiz arbitrará o quantum, 

com prudência e moderação" (op. cit. p. 25).

 Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento 
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que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar, o que não restou provado nos autos.

 Nesse sentido a jurisprudência:

 "Não há como prosperar pretensão ao pagamento de indenização por 

danos morais, se não demonstrada a existência de humilhação ou ofensa 

à honra, mas tão somente mero aborrecimento causado por acidente 

automobilístico, situação que faz parte da vida cotidiana e não traz 

maiores conseqüências ao indivíduo". (TJMG, Apelação Cível nº. 

1.0394.06.053017-4/001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Guilherme Luciano 

Baeta Nunes. j. 16/10/07).

 "APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS 

MORAIS. LESÕES CORPORAIS LEVES. MERO ABORRECIMENTO. Não se 

nega que acidentes de trânsito, em geral, causam uma série de 

transtornos àqueles que nele se envolvem, contudo, irritação e 

sensibilidade exacerbada não bastam para configuração do dano moral." 

(TJMG, Apelação Cível nº. 1.0040.06.044623-0/001, 13ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Alberto Henrique, j. 20/11/08).

 Assim, considerando as lesões experimentadas, onde o autor não deu 

motivo, decorrente de acidente de trânsito geram, por si só, ofensa a 

direito da personalidade e que há, nos autos, prova de situação específica 

que tenha afetado tais direitos – paraplegia - , procede o pedido de 

indenização por danos morais.

 Ademais, como frisado anteriormente, no estágio atual de nosso direito, já 

não mais se compreende ou se justifica que esta lesão moral possa deixar 

de ser reparada, não como singelo pagamento do preço da dor, mas para 

a atenuação do sofrimento causado e punição ou advertência ao ofensor.

 De outro norte, é entendimento pacífico, conforme orientação da 

jurisprudência que o valor da indenização não pode levar ao 

enriquecimento da vítima, porquanto, qualquer que seja o valor da 

indenização, jamais servirá ele para amenizar a dor física, psíquica ou 

moral sofrida pelos lesados, de sorte que, na reparação dos danos 

morais, o dinheiro não desempenha a função de ressarcimento como no 

caso dos danos materiais. Funciona mais como uma pena ao responsável 

pelo dano.

 Já o arbitramento do quantum fica ao prudente arbítrio do juiz, todavia, a 

quantia a ser fixada, como compensação pela dor e humilhação sofrida 

pela autora, deve ser comedida e justa sem que se transforme em fonte 

de enriquecimento.

 A soma a ser arbitrada deve atender a cada caso, tendo-se sempre em 

vista as posses do ofensor e a situação atual do ofendido e, no caso 

posto à liça, a situação econômica dos réus não deixa a desejar, assim, 

arbitro o dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

 Quanto ao dano material.

 Em relação ao valor da pensão vitalícia, esta deve ser calculada de 

acordo com o último salário percebido pela vítima ou sobre um salário 

mínimo se não houver comprovação da renda, com reajustes e 

acréscimos de lei, no valor proporcional ao grau da redução da 

capacidade laborativa.

 Sobre o cálculo do valor da pensão, leciona a doutrina: "O cálculo da 

pensão deve tomar por base a remuneração auferida pelo ofendido. Se 

não houver renda determinada, ou se se exercia atividade doméstica, o 

cálculo se faz de acordo com o salário mínimo. Mesmo aos menores se 

vem reconhecendo a indenização presente, ainda que não trabalhem, se a 

lesão prejudica o exercício de qualquer profissão. A perda da capacidade 

de produzir renda é, de fato, um dano certo. E, aqui, de novo, utilizando-se 

o salário mínimo como critério." (Cláudio Luiz Bueno de Godoy, Código Civil 

Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 

2007, p. 797)

 Pois bem. No que concerne à condenação ao pagamento de pensão ao 

autor, o que impõe aos requeridos, a obrigação de pensionamento mensal 

a título de danos materiais, no valor de R$ 708,00 (setecentos e oito reais) 

– fl.27), a contar da data do fato, de forma vitalícia, inclusive 13º salário.

 Ademais, é cediço que o pensionamento tem a finalidade de garantir à 

vítima a renda equivalente ao salário por ela percebido quando do 

acidente, de modo a suprir o déficit salarial provocado pela perda da 

capacidade laborativa resultante do acidente.

 Outrossim, o termo inicial da pensão mensal é a data do acidente/evento 

danoso; foi a partir desse momento que o autor perdeu sua capacidade 

laboral.

 Quanto à exclusão do cômputo do 13º salário na pensão fixada, não 

merece respaldo a irresignação da fornecedora do serviço.

 A pensão fixada, destaco, deve ser capaz de dar à vítima tudo o quanto 

ela perceberia caso o acidente não tivesse acontecido, incluindo-se as 

verbas referentes ao 13º salário, independentemente da existência de 

relação de emprego entre as partes.

 Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:“De 

outra vertente, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o 

pensionamento deve ser integral, isto é, a vítima deve perceber tudo 

quanto receberia caso o acidente não tivesse ocorrido. (...) Incluem-se, 

por conseguinte, na pensão a que faz jus o ofendido, as verbas 

concernentes ao 13º salário e às férias”.(REsp. nº 377.148/RJ, Relator 

Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 01.08.2006).

 De outra banda, pertinente à duração da pensão, observo que a 

incapacidade é permanente, vitalícia.Logo, a pensão é também deve ser 

vitalícia.

 Segue posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, neste 

sentido:

 “AÇÃO. INDENIZAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. O autor encontrava-se no 

interior do coletivo da empresa de ônibus que trafegava com excesso de 

lotação. Viajava segurando-se à barra acima da porta, a qual, ao ser 

aberta, prendeu violentamente sua mão esquerda, o que lhe causou 

lesões que o afastaram de sua função de copeiro, por aproximadamente 

três meses. A pensão, no caso, é vitalícia, de tal sorte que a vítima de 

acidente há de ser pensionada enquanto viver, não se lhe aplicando o 

limite de idade para a pensão. Quanto à constituição de capital que 

assegure o pagamento da pensão estabelecida, tal exigência há de ser 

atendida, diante das incertezas da economia nos dias atuais.” 

Precedentes citados: REsp 58.365-SP, DJ 2/12/1996, e REsp 130.206-PR, 

DJ 15/12/1997. REsp 280.391-RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 

15/6/2004.

 O caráter vitalício da pensão concedida àquele que adquiriu incapacidade 

permanente para o trabalho se justifica porque as consequências da 

moléstia adquirida perdurarão por toda a sua vida.

 Por fim, considerando os termos do documento de (fl.161), hei por bem 

em deferir o pedido de assistência judiciária formulado pelo requerido 

Carlos de Campos.

 Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais' proposta por JONATHAS OLIVEIRA 

COUTINHO, em desfavor de A. DA SILVA ALVES E CIA LTDA-ME, OSCAR 

MACEDO PEREIRA e CARLOS DE CAMPOS, todos com qualificação nos 

autos, condenando-os de forma solidária, no pagamento da importância de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral, devendo incidir 

juros 1% ao mês e correção monetária – INPC – a contar desta decisão; 

R$ 708,00 (setecentos e oito reais), a título de dano material, devendo 

incidir juros 1% ao mês a contar da citação e correção – INPC – a partir do 

fato, inclusive 13º salário, bem como no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação; e, quanto ao réu – Carlos de Campos 

- deve ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil.

 Transitada em julgado e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 16 de abril de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 93052 Nr: 4504-97.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOPES FILHO, LUIS ANTONIO LODI 

MORAIS, MARILE SOARES, MARCOS WURZIUS, JOAO BATISTA ALVES 

LOPES, ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA, ADEMAR WURZIUS, JOSE 

PEREIRA BRAGA FILHO, CELESTE BASSO VIEIRA, EDIMAR RODRIGUES 

SILVA, BRENER TAVARES FERNANDES, MARCOS VINICIOS RODRIGUES 

BRAGA, MAURO LEOPOLDINO DE SOUZA, JOAQUIM DE SOUZA 

BARBOSA NETO, ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS, ROBERTO SOARES, 

MARCIO JUSTINO, CARLOS CESAR DE SOUZA, MANOEL GONCALVES 

ANTUNES, JOSE CRISTIN DE SOUZA, EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS, 
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JOSE GOMES FERREIRA, CARLOS DOMINGOS LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGENES DAMIANI DAMIAN 

GUIRADO PRATES - OAB:OAB/MT12434, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE MANGANARO 

PEREIRA VIEIRA - OAB:17783/MT, LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT, MARYANA GONDA DIAS - OAB:14.768-MT, PERICLES 

ARAUJO GRACINDO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A-MT, STELLA HAIDAR 

ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A, VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O, ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:352.833/SP, ZAID 

ARBID - OAB:MT/1822A

 Execução de Título Extrajudicial - Código 93052

Vistos.

INTIME-SE o executado Sr. Marcos Wurzius para, em querendo e no prazo 

de (05) cinco dias, se manifeste acerca do requerimento formulado pelo 

exequente às fls. 727/750, haja vista que referido executado é 

coproprietário do bem arrematado no leilão (fls. 776/785), consoante se 

verifica às fls. 36/47.

No mais, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado solicitando informações acerca do 

leilão que ocorreu em 06/04/2018.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza da Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 892804 Nr: 2716-81.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARUD CASQUEIRA 

PIMENTA - OAB:RJ 142.307

 Embargos de Terceiro - Código 892804

Vistos.

Cumpram-se as determinações constantes na sentença de fls. 407/410, 

trasladando-se cópia da referida decisão para os autos da Execução de 

Título Extrajudicial - Código 93052, desapensando-se os feitos.

No tocante ao recurso de apelação interposto às fls. 812 e seguintes, 

determino seja certificado sua tempestividade, bem como seu preparo.

 Após, INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as devidas contrarrazões. Com ou sem as contrarrazões e de 

tudo certificado, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observando-se as formalidades legais, com as 

nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza da Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 804689 Nr: 16197-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM PEDRO DE ARRUDA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - 

OAB:OAB/SP143801

 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.: 816324 Nr: 1688-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA, ANA 

CLAUDIA CANINEO OLIVEIRA E LIMA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA 

JUNIOR, ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:OAB/SP 349.323

 Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 433291 Nr: 1956-16.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEY INÊS LOPES DA SILVA, RANDRES LOPES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONCIO LOPES DE MIRANDA FILHO, 

ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 751849 Nr: 8690-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE CASTRO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:MT/4759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulisono o feito para intimação dos advogados das partes, para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se nos autos, quanto a decisão do 

A.I. de fls. 292/296.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 773403 Nr: 3727-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA ASTUTTI DELGADO SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CÂNDIDA SILVA 

FERREIRA - OAB:MT P697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B

 Intimação do advogado do requerente, para no prazo legal manifestar-se 

nos autos, quanto ao pedido de suspensão da requerida, fls. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 893142 Nr: 2823-28.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON JOSE DEVENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO MAMORE- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado do autor, para ciência da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 334008 Nr: 3562-89.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO GODIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para intimação do advogado da parte exequente, para 

no prazo legal, manifestar-se quanto ao petitório de fls. 551/552.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 794558 Nr: 12176-97.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIL RODRIGUES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - 

OAB:155563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 63, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 881338 Nr: 10721-29.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE RODRIGUES FEITOSA DE QUEIROZ MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISSA DE MORAES P. LOSSAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR CALIXTO PAZ - 

OAB:MS/8.246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 13, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 759990 Nr: 13337-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINA DA SILVA OCAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 54, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 5032 Nr: 2737-97.1994.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CIRILO RODRIGUES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ASTROGILDO VANNI DE SOUZA, 

DEUSENETE OLIVEIRA VANI, JEFFERSON OLIVEIRA VANNI, THAISE 

OLIVEIRA VANNI, DIEGO OLIVEIRA VANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960, ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:MT/10046, 

Maria de Fatima Gomes Coelho - OAB:MT0018452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE o embargos declaratório intentado por ESPÓLIO DE CIRILO 

RODRIGUES DE MACEDO, e, via de consequência, mantenho a decisão de 

(fls.904/905v), em sua íntegra.Transcorrido o prazo recursal, intime-se a 

parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 

direito.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 11 de maio de 2018.Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410776 Nr: 6848-36.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIMENTEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos declaratórios intentados por ANTÔNIO 

PIMENTEL DA SILVA, e, via de consequência, mantenho a decisão de 

(fl.525), em sua íntegra.Transcorrido o prazo recursal, determino à 

s e c r e t a r i a  q u e  c u m p r a  a  d e c i s ã o  r e t r o . I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 11 de maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 63148 Nr: 11678-31.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE AGROPASTORIO VITAL PAULINO S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IGNÁCIO MAMMANA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:46325

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 11678-31.1997

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Sociedade Agropastoril Vital Paulino S/c.

Executado: Espólio de Ignácio Mammana Netto.

Vistos, etc...

SOCIEDADE AGROPASTORIL VITAL PAULINO S/C, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente ação de “Execução por 

Quantia Certa” em desfavor de ESPÓLIO DE IGNÁCIO MAMMANA NETTO, 

devidamente qualificado e após seu processamento, apresentou a 

manifestação de (fl.429), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por SOCIEDADE 

AGROPASTORIL VITAL PAULINO S/C, em desfavor de ESPÓLIO DE 

IGNÁCIO MAMMANA NETTO.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado, conforme acordado à (fl.426).

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,
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Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 448575 Nr: 3754-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN 

MARTINS PEREIRA, ESTER FELTRIN MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 Do advogado da parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405076 Nr: 780-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIMENTEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:OAB/MT/3504-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 48/2008

Ação: Despejo c/c Cobrança

Autor: Rondon Plaza Shopping Ltda.

Réu: Antônio Pimentel da Silva.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.373/377), hei por 

bem em determinar a intimação da parte autora, para que no prazo de (5) 

cinco dias, informe nos autos sobre o que se trata a verba sublinhada à 

(fl.12) do Feito nº 6848-36.2008 em apenso, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787213 Nr: 9092-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA CAROLINA SOARES 

ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B

 Do advogado da parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 409710 Nr: 5609-94.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO BRUNO MEDEIROS, FRANCIELI 

CRISTINA MENOLLI DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815929 Nr: 1522-17.2016.811.0003

 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: SUSANA ROCHA FINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE FARIA MONTEIRO, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: kellvin cesar lopes - 

OAB:22377-O, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, MARIA 

EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748

 Processo n° 1522-17.2016Ação: Reparação de Danos Morais e 

MateriaisAutora: Suzana Rocha Finato.Réu: Eduardo Henrique Faria 

MonteiroVistos, etc...Susana Rocha Finato, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor de Eduardo Henrique Faria 

Monteiro, com qualificação nos autos.Devidamente citado, oferecera 

contestação, requerendo, em preliminar, a denunciação à lide da empresa 

Nobre Seguradora do Brasil S/A, tendo apresentado defesa. Houve 

impugnação à peça de bloqueio. Foi determinada a especificação das 

provas, tendo a parte autora requerido o julgamento antecipado da lide; o 

réu, pela produção de provas; e, a denunciada, nada requereu, vindo-me 

os autos conclusos.D e c i d o:Analisando a questão posta à liça, não vejo 

como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Novo Código de 

Processo Civil.Não há preliminares.Defiro as provas oral e pericial 

requerida pelo réu.Para proceder a perícia, nomeio o Dr. Reisson Fabrício 

Abra de Paula, médico cirurgião plástico, com consultório na Av. Lions 

Internacional n° 380, Copa Rondon, nesta cidade, o qual deverá ser 

intimado.Arbitro os honorários profissionais em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), o qual deverá ser suportado pelo réu, devendo ser depositado 

junto à Conta Única 05 (cinco) dias antes do início dos trabalhos, restando 

consignado que o não depósito dos honorários, tem-se como desistência 

tácita da prova.Intimem-se as partes para apresentar quesitos e 

assistente técnico, se desejarem.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 e, uma vez aportando aos autos, às 

partes.Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 18 de 

outubro de 2018, às 14:00 horas.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do 

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt, 

11/maio/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780081 Nr: 6216-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILA JOSIAS CORRÊA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE os embargos de terceiro proposto por ATILA JOSIAS 

CORREA DE ARRUDA, em desfavor de BANCO SISTEMA S/A, com 

qualificação nos autos, para restabelecer os efeitos das matrículas 

relativas às propriedades constantes das matrículas n. 14.032, 14.033 e 

14.038, do CRI da comarca de Poconé/MT, via de consequência, revogar a 

decisão de (fl.168-autos de execução n. 13.81-47.2006), em apenso, 

condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o 

valor dado à causa.Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, 

expeça-se o necessário, após arquive-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Roo-Mt., 10 de maio de 2018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781111 Nr: 6628-91.2015.811.0003

 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: DANIELE CARDOSO ARMAZENAMENTO E 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EPP, SÉRGIO DAS CABDEIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE S.A OU RUMO MALHA NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA VOLPE GIL - 

OAB:OAB-MS 11.281, LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE 

CAMARGO - OAB:10610-B, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - 

OAB:OAB/MS 7.684, RENATO DIAS DOS SANTOS - OAB:OAB/MS 

19.564, SILVANA BISPO DA SILVA - OAB:OAB/MS 12.539

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, a presente ‘Ação de Reparação de Danos’, 

promovida por DANIELE CARDOSO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGAS EPP, com qualificação nos autos, em desfavor 

de ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A, com 

qualificação nos autos, para o fim de condenar a ré ao pagamento 

condenar a ré ao pagamento de R$ 135.600,00 (cento e trinta e cinco mil e 

seiscentos reais), devendo incidir juros (1% a.m. simples) a partir da 

citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do inadimplemento 

(fls.15-verso).Condeno-a, também, ao pagamento das custas judiciais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor 

atualizado da condenação. Transitada em julgado, não havendo pedido de 

cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser 

c e r t i f i c a d o , 

arqu ive-se .Pub l ique-se . In t imem-se.Cumpra-se .Rondonópo l i s -Mt . , 

10/maio/2.018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 893738 Nr: 3042-41.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISBERTO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIBAL MANOEL LAURINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MENDES MADEIROS - 

OAB:OAB/MT 22.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 3042-41.2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Paranatinga - MT

Autor: Florisberto Leal.

Réu: Anibal Manoel Laurindo.

 Vistos, etc...

 FLORISBERTO LEAL, devidamente representado, ingressara neste juízo 

com a presente “Carta Precatória” em desfavor ANIBAL MANOEL 

LAURINDO, regularmente qualificado, vindo-me os autos conclusos.

 D E C I D O:

 Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado.

 Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 

cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com 

prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata.

 Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de abril de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727372 Nr: 8253-34.2013.811.0003

 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: REINALDO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 22/05/2018, 

às 14 horas, a ser realizada no Consultório Médico do Dr. Marcos Gomes 

de Lima, situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, nº. 1962 - 

Vila Birigui - Endoclínica, nesta cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 801216 Nr: 14848-78.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO VILELA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 22/05/2018, 

às 14 horas, a ser realizada no Consultório Médico do Dr. Marcos Gomes 

de Lima, situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, nº. 1962 - 

Vila Birigui - Endoclínica, nesta cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 793491 Nr: 11663-32.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON SILVA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 22/05/2018, 

às 14 horas, a ser realizada no Consultório Médico do Dr. Marcos Gomes 

de Lima, situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, nº. 1962 - 

Vila Birigui - Endoclínica, nesta cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737911 Nr: 634-19.2014.811.0003

 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: ALAIRTO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI MOTOR BRASIL- MONTADORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA, R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT 8.140-B, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15104-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feito Cível nº 634-19.2014

Ação: Obrigação de Fazer

Autor: Alairto Ferreira da Silva

Réu: Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis

 Vistos, etc...

 ALAIRTO FERREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara 
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neste juízo com a presente ação em desfavor de HYUNDAI MOTOR 

BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, com qualificação nos 

autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

(fls.236), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por ALAIRTO FERREIRA DA 

SILVA, em desfavor de HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE 

AUTOMÓVEIS LTDA, todos com qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 10/abril/2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 379392 Nr: 7696-91.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE SUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, MONICA VALÉRIA CORDEIRO LIMA - 

OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Do advogado da parte executada, do termo de penhora de fl. 348 ,para no 

prazo de 15 (quinze) dias querendo oferecer/apresentar embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 22720 Nr: 518-77.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CEREAIS ALVES LTDA, JOSÉ 

ALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS/11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

Certidão do Oficial de Justiça de fls. 295/303.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774645 Nr: 4139-81.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERLEI BATISTA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12.409-A, LUZIA ANGELICA ARRUDA 

GONCALVES - OAB:MT/9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Jardim Atlantico na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 390126 Nr: 3763-76.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS LEANDRO MARTINS SOUZA, ARIENE ALINDA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 Do advogado da parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718770 Nr: 14241-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN KARLA VIANA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILFRIDO FIGUEIREDO MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICIS ANDRE BIAZUSSI - 

OAB:OAB/RO 1542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR VOLPI - OAB:533 RO

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, instruir e retirar a Carta 

Precatória de fls. 138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438834 Nr: 7501-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, FÁBIO LUIS MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Distrito Industrial Vetorasso na Central de Pagamento de Diligências 

– CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a 

guia e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 786794 Nr: 8922-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FELICIO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Sagrada Família na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 318782 Nr: 6872-40.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO, SEBASTIAO PAULA 

DO CANTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS TINOCO FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, preparar, instruir a 

Carta Precatória de fls. 216

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 753475 Nr: 9532-21.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FERNANDES COSTA, THALLES REZENDE 

LANGE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FARAH & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 Do advogado da parte exequente, para que no prazo de (5)cinco 

dias,informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 789050 Nr: 9834-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE RODRIGUES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Jardim Liberdade na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710385 Nr: 5350-60.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADI FARAH, NADIR AMARAL FARAH, 

MIKHAEL AMARAL FARAH, TARICK AMARAL FARAH, ELISANGELA 

NUNES DA MOTA FARAH, FERNANDA GARCIA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:12057/MT, VICENTE DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:14.229/MT

 Do advogado da parte autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos de fls.224/427 e 428/434 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432253 Nr: 917-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para retirar o edital de fl.119 em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730126 Nr: 10725-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNE BURITAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707126 Nr: 1877-66.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON COSTA SOARES ME, NALVA NILTA 

DE SOUZA BARROS MELO, RIVIAN FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573

 Intime-se a parte autora, para retirar o edital de fl.166 em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795231 Nr: 12488-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE APARECIDA FABIANO, KERLLY APARECIDA 

FABIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL (BB SEGUROS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente “Ação de Ordinária de Cobrança de Seguro 

Prestamista” promovida por ODETE APARECIDA FABIANO e KERLLY 

APARECIDA FABIANO em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL (BB SEGUROS), todos com qualificação nos 

autos.Condeno as autoras ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sob o valor 

atualizado da causa e o faço com amparo nos parágrafos 2º, do artigo 85, 

do Código de Processo Civil/2015, devendo ser observado o disposto no 

parágrafo 3º, do art. 98, do Código de Processo Civil.Transitada em 

j u l g a d o ,  f a ç a m - s e  a s  a n o t a ç õ e s  d e v i d a s ,  a p ó s 

arqu ive-se .Pub l ique-se . In t imem-se.Cumpra-se .Rondonópo l i s -Mt . , 

05/abril/2.018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812607 Nr: 360-84.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO SIQUIERI, EGMAR DIVINO DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 360-84.2016

 Ação: Execução de Quantia Certa

Autor: Sicredi Sul

Réu: Givanildo Siquieri e Outro

 Vistos, etc...

 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente 

ação em desfavor de GIVANILDO SIQUIERI e EGMAR DIVINO DE PAULA, 

com qualificação nos autos, tendo aportado o pedido de extinção, 

vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT, em desfavor de 

GIVANILDO SIQUIERI e EGMAR DIVINO DE PAULA, com qualificação nos 

autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos artigos 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 05/abril/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746825 Nr: 6063-64.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE MELO BEBER, ANA CLEIA JEAN DE 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER 

VICTÓRIO, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO, ESPÓLIO DE 

PETRONIO FERREIRA, JOSE FERREIRA DE MOURA, WALKYRIA LEAO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Roberto de Melo Beber e Ana Cleia Jean de Sales, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão de (fl.319/320), em sua 

í n t e g r a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,05/abril/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701099 Nr: 9077-61.2011.811.0003

 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: VANDERLEY PINTO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE FENGLER SPIERING - 

OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9077-61.2011

Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica

Autor: Vanderley Pinto da Fonseca.

Réu: Banco do Brasil S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fl.284) e de (fl.286), hei por bem 

em deferir o levantamento dos valores depositados junto à Conta Única 

(fl.281v), com suas devidas correções, em favor da parte ré, 

expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726712 Nr: 7632-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIFRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, 

SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA ME, CLAUDIO 

ARAÚJO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, querendo se manifestar, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto a certidão de decurso de prazo de citação(fl. 94) 

dos requeridos, via edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 801842 Nr: 15131-04.2015.811.0003

 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: LUCIANO VENANCIO SUZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais” promovida por LUCIANO VENANCIO 

SUZIN, com qualificação nos autos em desfavor de GLOBAL VILLAGE 

TELECOM - GVT, para: a) - condená-la a pagar a importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, devendo incidir correção 

monetária – INPC – juros à razão de 1% (um por cento) a contar desta 

decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material, 

não sendo caso de incidência da Súmula 43 do STJ; b) - declarar 

inexistência do débito referente ao contrato n° 0000000029975-MT , no 

valor de R$ 108,11 (cento e oito reais, onze centavos. c) - condeno a 

empresa ré no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, 

ratificando a decisão de (fls.28/29); d) - transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 19 de março de 2.018.- Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818949 Nr: 2536-36.2016.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: ELIZ DAIANY LEOPOLDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" 

proposta por ELIZ DAIANY LEOPOLDINO, com qualificação nos autos, em 

desfavor de SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 

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. Cumpra-se imediatamente o que 

restou determinado no despacho de fls. 123/123-verso, no tocante aos 

honorários periciais.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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711819 Nr: 6850-64.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON COSTA SOARES ME, NELCY 

ALVES BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANTI - OAB:17.202/MT

 Vicente Greco Filho, estudando o instituto em face do CPC de 1973, 

pondera que “se justifica porque a integração do processo por outros 

fiadores, pelo devedor principal, ou por outros devedores solidários, 

significa uma importante conquista em prol da economia processual, uma 

vez que, nos termos do disposto no art. 80, a sentença que julgar 

procedente a ação, condenando os devedores, valerá como título 

executivo em favor daquele que satisfizer a dívida, para exigi-la, por 

inteiro, do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota, 

na proporção que lhes tocar” ("Direito Processual Civil Brasileiro", Ed. 

Saraiva, 1989, 6ª ed., vol. I, pág. 155, n. 22.6).No caso concreto, porém, 

há fiança, razão pela qual, hei por bem em deferir o pedido de citação de 

Clayton da Costa Soares, com qualificação nos autos, expedindo-se o 

necessário.Considerando os termos da declaração de (fl.121), defiro o 

pedido de assistência judiciária à pessoa da ré Nelcy Alves 

Barreto.Intimem-se. Cumpra-se de imediato.Roo-Mt, 27/fevereiro/2018.- Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 767021 Nr: 906-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAF GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEON LEMES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:136799

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 906-76.2015

Ação: Reintegração de Posse

Autor: WAF Gestão e Investimentos Ltda

Réu: Adeon Lemes do Prado

 Vistos, etc...

 WAF GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente 'Ação de 

Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos' em desfavor de ADEON 

LEMES DO PRADO, com qualificação nos autos, aduzindo:

 “Que, é proprietária e possuidora do imóvel devidamente matriculado sob 

n° 4.520, junto ao CRI desta cidade, sendo a aquisição feita via cessão de 

direitos possessórios, firmada com Renato Bavaresco, o qual, por sua vez 

adquiriu os imóveis de Eva Maria Alves da Costa, tendo em vista a 

aquisição desta dos imóveis através de arrematação efetuada em 2003, 

junto ao feito trabalhista de n° 950.1997.021.23.001-1, e, referido imóvel 

foi alienado a Renato Bavaresco em 2004; que, posteriormente o referido 

imóvel fora alienado para a autora, conforme contrato de compra e venda 

em anexo; que, a posse do imóvel é mantida pela autora e seus 

antecessores de forma mansa e pacífica, desde 2003, até que em 20 de 

junho de 2014, tomou conhecimento de que o réu, sem qualquer 

fundamento havia colocado uma placa de venda do imóvel; que, no 

começo do mês de dezembro de 2014, o réu começou a construir sobre o 

imóvel; que, a autora efetua a limpeza do imóvel, bem como o pagamento 

dos tributos; que, o réu esbulhou o imóvel, assim, requer a procedência da 

ação, com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

 Recebida a inicial, foi designado dia e horário para audiência de 

justificação (fl.110), a qual não se realizou, sendo redesignada (fl.136). Na 

audiência foram ouvidas três testemunhas, havendo desistência das 

demais (fl.159). A liminar foi indeferida (fls.159/159v), sobrevindo recurso 

de agravo de instrumento (fl.160), o qual restou improvido (fls.258/260).

 Devidamente intimado, apresentou contestação, onde procura rebater os 

argumentos levados a efeito pela autora, dizendo:

 “Que, a empresa autora falta com a verdade, ao afirmar que detinha a 

posse do imóvel, porque supostamente efetuava limpeza do imóvel; que, 

alega ter comprado a posse mansa e pacífica e que o réu esbulhou o 

imóvel, sem respaldo legal, e menos de ano e dia; que, a notificação não 

se preta ao fim colimado, uma vez que direcionada a pessoas diferente do 

réu; que, o contrato firmado com Renato Bavaresco é datado de 2004 e 

não levado a registro; que, a autora distorce a verdade; que, o réu 

adquiriu o imóvel em questão em leilão judicial no dia 27 de novembro de 

2013, sendo expedida carta de arrematação no mês de dezembro/2013; 

que, nos meses de janeiro, abril e maio de 2014, contratou pessoas para 

efetuar a limpeza e construção de cerca de arame farpado; que, a autora 

esta a litigar de má fé, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos e 

requer o deferimento da Justiça Gratuita”.

 Sobre a contestação, manifestou-se a autora (fls.261/276), bem como 

juntando inúmeros documentos. Foi deferido o pedido de assistência 

judiciária, bem como determinada a intimação do réu para se manifestar 

sobre os documentos juntados (fls.277/732), manifestando-se (fl.734).

 Foi determinada a especificação das provas (fls.735/736), 

manifestando-se a autora pela produção de prova oral; e, o réu, nada 

requereu, conforme se verifica pela certidão de (fl.741). Saneado o 

processo, foi designada audiência de instrução e julgamento 
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(fls.742/742v), restou suspensa (fl.791), a fim de que se efetuasse a 

perícia, tendo aportado aos autos o laudo, com manifestação da partes. O 

laudo foi homologado (fl.845), não sobrevindo nenhum recurso e, 

agendando-se data para a colheita da prova oral (fl.845v). Na instrução 

foram ouvidas 07 (sete) testemunhas (fl.866), sendo designado dia e 

horário para entrega dos memoriais, em cartório (fl.866v), as quais foram 

juntadas: réu (fls.868/870); e, a parte autora (fls.871/883), vindo-me os 

autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Cuida-se na espécie de ação de reintegração de posse aforada por Waf 

Gestão e Investimentos Ltda em desfavor de Adeon Lemes do Prado, 

porque, segundo a inicial é proprietária do imóvel descrito e caracterizado 

na matrícula n° 4.520, do Cartório do Registro de Imóveis, desta cidade, 

sendo a aquisição feita via cessão de direitos possessórios, firmada por 

Renato Bavaresco, o qual por sua vez adquiriu de Eva Maria Alves da 

Costa, tendo em vista a aquisição dos imóveis através de arrematação 

efetuada no ano de 2003; e, posteriormente, o mencionado imóvel fora 

alienado à autora, conforme contrato de compra e venda, sendo a posse 

mantida de forma mansa e pacífica desde 2003, até que em 20 de junho de 

2014, tomou conhecimento do início do esbulho, sendo concretizado no 

mês de dezembro de 2014, onde o réu deu início as edificações; restou 

notificado para desocupá-lo, todavia, não o fez, acarretando esbulho, 

requisito para a procedência do pedido.

 Sobre o processamento e julgamento das ações possessórias, ensina 

Humberto Theodoro Júnior: "O que se apura nas ações possessórias" - 

adverte Márcio Sollero - "é a posse - o ius possessionis, e não o direito à 

posse -, o ius possidendi". "Uma vez apurada a posse do autor, o 

elemento mais importante da fase inicial do interdito possessório é a 

determinação da data em que teria se dado o atentado a ela, já que se tal 

tiver ocorrido a menos de ano e dia, terá direito o autor de ver restaurada 

plenamente a posse violada, antes mesmo da contestação do demandado.

 Adverte a boa doutrina e jurisprudência que todo cuidado é de ser 

dispensado pelo juiz à prova documental in casu, já que, versando o 

interdito sobre fatos, como soem ser, o esbulho, a turbação e a respectiva 

data, dificilmente seus pressupostos vêm retratados em verdadeiros 

documentos.

 É frequente a tentativa de apoiar-se o pedido de liminar em títulos de 

domínio, declarações particulares de terceiros e reprodução de peças de 

outros processos, o que chamamos de prova emprestada.

 Nada disso, em princípio, tem força probante para autorizar a expedição 

do mandado liminar de que cogita o art. 928, do Código de Processo Civil.

 Os títulos de domínio, outrossim, não revelam, de ordinário, nenhuma 

influência sobre a liminar possessória, posto que o que se discute, nessas 

ações, é o fato da posse, e não o direito de propriedade sobre a coisa." 

(in Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 32 ed. Rio de Janeiro, Forense, 

2004, p. 123-124)

 Como já ressaltado, para se valer da ação de reintegração de posse, o 

autor deve provar, primeiramente, sua condição de possuidor, sendo 

assim considerado, nos termos do art. 1.196, do Código Civil, "aquele que 

tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade".

 Assim, tem-se que a posse decorre de um poder de fato sobre a coisa e 

independe do título jurídico que a liga a seu possuidor (poder de direito).

 Nesse sentido, importa fazer a clássica distinção entre ius possidendi e 

ius possessionis: o primeiro diz respeito ao direito de posse com 

fundamento na propriedade, em outro direito real ou mesmo obrigacional 

(faculdade jurídica de possuir), enquanto o segundo, por sua vez, é o 

direito fundado na posse considerada em si mesma (fato da posse), 

independentemente do título jurídico que o embasa.

 Desse modo, é de se convir que, no âmbito das ações possessórias, 

discute-se o ius possessionis, isto é, o poder de fato sobre determinado 

bem, sendo, portanto, irrelevante a invocação do domínio (ius possidendi).

 Aqui, socorro-me, mais uma vez, das lições de Humberto Theodoro 

Júnior: "Discute-se, portanto, no "possessório" tão-somente o jus 

possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato 

da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. 

Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da 

posse em si mesma" (ob. cit., p. 127).

 A lei exige, para outorga da proteção possessória, a coexistência de 

requisitos, que são os taxativamente enunciados no artigo 561 do Código 

de Processo Civil, ou seja: a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo 

réu e a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora 

turbada na ação na ação de manutenção ou a perda desta, na de 

reintegração. Tais requisitos devem ser demonstrados, de forma 

induvidosa, pelo pretendente da proteção possessória.

 No caso em tela, a autora comprovou, de forma inequívoca, ser detentora 

da posse do imóvel descrito e caracterizado na inicial. É certo que o imóvel 

está, segundo os documentos centrados no processo, - (carta de 

arrematação)- apontado em nome do réu, todavia, o que se discute na 

presente ação é a posse e esta restou provada, de forma inequívoca, que 

a autora a detém, mansa e pacificamente há bastante tempo.

 A prova documental trazida pela empresa autora vem lastreada nos 

contratos de compra e venda de lote urbano: primeiro, entre a Eva Maria 

Alves da Costa e Renato Silva Bavaresco, firmado em 23 de agosto de 

2004 (fl.37/38); e, o segundo, ligando Renato Silva Bavaresco e a 

empresa autora, firmado em 26 de outubro de 2011 (fls.44).

 Por sua vez, o réu sedimenta o seu direito na Carta de Arrematação 

expedida pela Justiça do Trabalho, desta cidade, em 18 de dezembro de 

2013 (fl.212), portanto, muito tempo depois.

 É certo que o réu, em sua peça de bloqueio asseverou “ficando 

impugnados os documentos de (fls.37/38 e 40/44)”, lastreando a sua 

assertiva que as assinaturas não foram reconhecidas, todavia, nada 

carreou aos autos no sentido de derruir mencionada prova, apenas 

alegou.

 A prova oral centrada no processo dá respaldo à assertiva levada a 

efeito pela autora, mormente a testemunha Renato Silva Bavaresco, o qual 

informa que adquiriu de Eva Maria o imóvel em questão e, mais tarde, 

efetuou a venda à empresa autora.

 Impende, uma vez mais, destacar que a ação de reintegração de posse 

destina-se a tutelar o direito de posse na eventualidade de seu esbulho, e, 

para fazer manejo da tutela possessória, mister se faz o exercício fático 

sobre a coisa, isto é, somente aquele que é possuidor pode fazer uso dos 

interditos possessórios.

 Escreve Adroaldo Furtado Fabrício, em sua obra "Comentários ao Código 

de Processo Civil", Forense, vol. VIII, tomo III, pág. 465, que: “A posse é um 

fato que deve ser provado. Só a interdição da força da violência como 

princípio geral do direito (uma vez que há posição ontológica e irredutível 

entre a violência e o direito), dá suporte filosófico suficiente a proteção 

possessória. Ao Direito não são indiferentes considerações de ordem 

pragmática como o do quieta non movere. Há conveniência em não ser o 

estado de fato existente alterado por vontade de alguém contra a vontade 

de outrem”.

 O Código Civil pátrio, em seu art. 1.210, garante ao possuidor o seu direito 

de posse sobre o bem nos casos de esbulho, turbação ou violência 

iminente, com a seguinte redação, verbis: “O possuidor tem direito a ser 

mantido na pose em caso de turbação, restituído no de esbulho, e 

segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

 Para a parte pretender a efetiva proteção da sua posse em face da 

prática de esbulho, por meio da demanda reintegratória, deverá provar, de 

forma escorreita, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do 

esbulho e a perda da posse, ex vi do artigo 561 do Diploma Processual 

Civil, in verbis:

 Art. 561. Incumbe ao autor provar:

 I - a sua posse;

 II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

 III - a data da turbação ou do esbulho;

 IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a 

perda da posse, na ação de reintegração.

 Do elenco probante contido nos autos, verifica-se que houve 

comprovação da perturbação praticada pelo réu, em detrimento da posse 

da autora, sendo que tal elemento é requisito essencial para o sucesso da 

ação intentada.

 Pela prova amealhada na instrução, seja a documental ou a testemunhal - 

elucidativa, diga-se - a autora logrou comprovar os requisitos elencados 

anteriormente.

 Sobre a matéria, eis a jurisprudência:

 “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. Preliminar. Inviável a expedição de 

mandado de reintegração de posse neste grau de jurisdição. Pleito que 

deve ser formulado na origem, após o retorno dos autos. Mérito. 

Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos 

cumulativos do art. 560 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática 

de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua 
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ocorrência. Prova testemunhal produzida nos autos que indica o exercício 

de atos de posse anterior dos autores no imóvel em discussão. Esbulho e 

perda da posse pelos autores confessados pelo réu. Preenchidos os 

requisitos legais, é caso de manter a procedência dos pedidos. Sentença 

que se confirma. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70070551288, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 09/05/2017).

 “APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PRESENÇA DOS 

PRESSUPOSTOS PARA O ACOLHIMENTO DA POSTULAÇÃO. Impositiva a 

desconstituição da sentença em razão da presença dos pressupostos 

para o acolhimento do pedido reintegratório. Elementos trazidos aos autos 

a evidenciar o direito da parte autora, em ver acolhido o pedido para ser 

reintegrada na posse do imóvel em disputa. RECONVENÇÃO. Descabido o 

pedido da reconvinte, de ser indenizada das benfeitorias realizadas no 

imóvel sobre o qual determinada a reintegração de posse. Utilização do 

bem, que sabe não ser seu, por um período aproximado de dez anos. 

Obras realizadas visando a sua comodidade, sem qualquer possibilidade 

de indenização. Sentença desconstituída para, com aplicação do § 3º, do 

art. 515, do CPC, julgar procedente o pedido. Julgada improcedente a 

reconvenção. Ônus sucumbenciais redimensionados. DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO EM PARTE O RELATOR QUE 

PROVIA EM MENOR EXTENSÃO. (Apelação Cível Nº 70062456140, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal 

Pra, Redator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 18/06/2015).

 Ao final, o pedido formulado pela empresa autora, qual seja, a 

condenação em perdas e danos (fl.18), não tem como prosperar, uma vez 

a parte apenas realizou pedido genérico, sem embasamento jurídico ou 

apresentação de qualquer critério para sua possível constatação.

 Frisamos, apenas que a autora limitou-se a requerer, em sua inicial, a 

condenação do demandado pelas “perdas e danos a serem apurados”, 

sem, entretanto, fazer qualquer referência, na exposição dos fatos, em 

que consistiria o alegado prejuízo material. Nenhuma linha despendeu para 

justificar a indenização, formulando diretamente o pedido em seu 

requerimento final.

 Como se sabe, os danos patrimoniais, inserindo-se neste contexto as 

perdas e danos (o que efetivamente perdeu) não se presumem, devendo 

ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, sendo 

inviável o reconhecimento de danos hipotéticos.

 Sem essa prova inviável o seu reconhecimento.

 A propósito:

 RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA. 

DECLARAÇÕES EFETUADAS EM ENTREVISTA CONCEDIDA A PROGRAMA 

DE RÁDIO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. OCORRÊNCIA. Hipótese na qual o 

conjunto dos fatos em que estão inseridas as declarações da ré, que 

disse em programa de rádio que o autor respondia a processo criminal, o 

que posteriormente foi comprovado ser inverdade, configura dano moral 

capaz de ensejar a procedência do pedido inicial a este título. (...) DANOS 

MATERIAIS. PEDIDO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA. Não especificando o autor 

na inicial da ação quais os danos materiais que pretende ver indenizados, 

mas limitando-se a pedir que o magistrado os fixasse por arbitramento, 

não há como se acolher o pleito formulado neste sentido, uma vez que os 

danos materiais não se presumem, traduzindo-se em um efetivo prejuízo 

ao patrimônio da vítima, necessitando de prova concreta para sua 

configuração. Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível Nº 

70007905664, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 04/03/2004).

 No caso, como se disse, sequer restou indicado na inicial no que 

consistiria o prejuízo material, defendendo a autora a remessa do feito 

para posterior liquidação.

 Contudo, somente se procede à liquidação (para a apuração do quantum 

debeatur) se houver certeza do próprio an debeatur, o que, entretanto, 

não restou minimamente esclarecido no feito.

 Ocorre que o pedido de indenização por perdas e danos, no modo em que 

formulado na inicial, porque absolutamente genérico, sequer dava ensejo à 

impugnação específica. Mas, não obstante, é sabido que a presunção de 

veracidade dos fatos articulados na inicial, quando ausente impugnação, 

não é absoluta, devendo o juiz, quando da prolação da sentença, verificar 

os elementos trazidos aos autos, e, com base em juízo da verossimilhança 

e plausibilidade, julgar de acordo com a sua convicção. Desse modo, não 

estava o autor isento de demonstrar, ainda que minimamente, o seu direito, 

para ver ele reconhecido na sentença.

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

'Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos' aforada por WAF 

GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA, em desfavor de ADEON LEMES DO 

PRADO, todos com qualificação nos autos, condenando-o no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor dado à causa, a qual deverá ser 

atualizada, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do 

Código de Processo Civil, REVOGANDO a liminar deferida a (fl.159/159v).

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 07 de maio de 2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 798006 Nr: 13480-34.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

RONDONÓPOLIS, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

BERTONI - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 13480-34.2015

Ação: Indenização por Dano Moral

 Autora: Mariana Bertoni

 Réu: Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis

 Vistos, etc...

 MARIANA BERTONI, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de Indenização 

por Dano Moral e Material' em desfavor de SINDICATO DOS PRODUTORES 

RURAIS DE RONDONÓPOLIS, aduzindo:

 “Que, no dia14 de agosto de 2015, encontrava-se no parque de 

exposições Wilmar Peres de Farias, com objetivo de assistir ao show dos 

cantores Bruno e Marrone, quando de repente, foi atingida na cabeça por 

uma garrafa de vidro de vodca, arremessada por um desconhecido, 

levando-a ao chão; que, foi socorrida pelo SAMU, sendo levada ao PA, 

para receber os primeiros socorros, restando impossibilitada de trabalhar 

por três dias; que, não havia nenhuma segurança no local dos fatos, 

assim, busca a condenação do réu no pagamento de 50 (cinquenta) 

salários mínimos a título de indenização por danos morais, bem como na 

condenação nos demais encargos da sucumbência. Junta documentos e 

dá à causa o valor de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos 

reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

 Devidamente citada, contestara o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo:

 “Em preliminar, requereu a denunciação da lide da empresa Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. No mérito, assevera que não há qualquer prova de 

que a mesma estivesse dentro do Parque de Exposições no dia 14 de 

agosto de 2015, muito menos que tenha sido atingida por uma garrafa nas 

dependências do Parque; que, cabe à autora o ônus da prova; que, 

inexiste culpa ou ato ilícito por parte do réu, por isso, pugna pela 

improcedência da ação, com a condenação da autora nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos”.

 Sobre as contestações, manifestou-se a autora. O pedido de 

denunciação à lide restou deferido (fl.48), expedindo-se carta de citação. 

Citada a denunciação, não apresentou defesa, conforme se pode 

constatar pela certidão de (fl.52). Houve determinação no sentido de que 

as partes informassem as provas que pretendiam fazer, tendo a autora 

requerido o julgamento antecipado da lide (fl.63); e, o réu, a produção de 
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prova oral.

 Proferido o despacho saneador, designou-se dia e horário para audiência 

de instrução (fl.65), a qual se realizou, ocasião em que fora colhido o 

depoimento pessoal da autora, bem como da testemunha Diego Munis da 

Silva, tendo o réu desistido da oitiva da sua testemunha. No ato 

compareceu o advogado da denunciada, participando do ato e, em 

alegações finais, as partes reprisaram as teses anteriormente esposadas, 

vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 No caso em tela, a pretensão levada a efeito pela autora é a indenização 

por danos morais, pois, segundo a inicial, no dia 14 de agosto de 2015, 

encontrava-se no Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias para 

assistir ao show dos cantores Bruno e Marrone, quando de repente, foi 

atingida brutalmente na cabeça por uma garrafa de vodca, arremessada 

por desconhecido, e que a levou ao chão, sem sentidos, sofrendo lesão 

na cabeça, experimentando contratempo e dissabores de toda ordem, 

razão pela qual, pugna pela condenação do réu.

 Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça 

defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa 

pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado às 

empresas rés, que não tomaram as providências necessárias que o caso, 

naquele momento exigia.

 Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a 

responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da 

culpa para sua caracterização.

 Segundo o Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final."

 Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde 

independente de culpa pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do 

serviço. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

 A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, 

como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:

 "Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano."

 No caso em desate, restou incontroverso que entre as partes havia 

relação de consumo, aliás, fato não negado pelo réu.

 O réu, por sua vez, nada centrara aos autos no sentido de minorar a 

situação incômoda em que se encontra, dizendo apenas e tão somente 

que “embora os fatos relatados pela autora, não há qualquer prova de que 

a mesma estivesse dentro do Parque de Exposições no dia 14/08/2015, 

muito menos que tenha sido atingido por uma garrafa nas dependências 

do Parque...Cabia a autora juntamente com a petição inicial, comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 333, I, do Código de 

Processo Civil...” (grifamos, fl.26), todavia, quando da instrução 

processual a autora comprovou suas assertivas, mormente quando do 

depoimento da testemunha Diego Munis da Silva.

 Os argumentos do réu no sentido da inexistência de prova, quer quanto o 

acontecido, quer quanto à existência dos requisitos da obrigação de 

indenizar, não convencem.

 Não há dúvida alguma que, quando da apresentação do show, houve o 

acidente. Isto está comprovado, tanto pelo depoimento pessoal da autora, 

do depoimento da testemunha Diego, o que vem respaldado pelas 

fotografias acostadas aos autos.

 Portanto, do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de 

serviço e o descaso das empresas rés para com o consumidor.

 Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este 

consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em 

sua honra pela atitude arbitrária do ofensor.

 O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante de 

violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial". 

(Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos 

Tribunais. 1995).

 Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral 

é aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, 

o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico 

mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida 

pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema 

do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 

2006. pág. 132).

 É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de 

seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do 

qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou 

inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades 

processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações 

não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária.

 Sobre a questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo em 

processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será 

constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando 

a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da 

existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 

circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" 

Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 

424.

 Sobre a matéria, eis a jurisprudência:

 "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a procedência do 

pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele ultrapassou o 

patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais advindos de 

qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em 

situação difícil com os seus credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a 

honra." (TJMG - Apelação Cível N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma 

Marques - 11ª Câmara Cível - 19/12/07)

 Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos como o 

dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, exigir 

que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92).

 Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de 

serviços, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à 

pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável.

 Ademais, a prova do dano moral reclama simples demonstração do ato 

ilícito.

 Sobre a matéria, pertinente a transcrição doutrinária de Carlos Alberto 

Bittar: "Na concepção moderna da teoria de reparação de danos morais 

prevalece de início, a orientação de que a responsabilização do agente se 

opera por força do simples fato da violação. Com isto, verificado o evento 

danoso, surge 'ipso facto' a necessidade de reparação, uma vez que 

presentes os pressupostos de direito" (Reparação Civil por danos Morais - 
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Ed. RT 1993 - p. 202).

 Por isto, ao contrário do que diz o réu, o dano moral configurou-se de 

modo cabal devendo ser ressarcido.

 Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério 

do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral 

tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

 Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima.

 Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa 

e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável 

enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

 A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode ser mantida em 

qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se 

com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como meta a 

prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, 

igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá 

estar a de não transformar a indenização em algo meramente simbólico, 

pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como 

instituto destinado a promover a reparação de injustas e danosas 

agressões.

 Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O problema de sua reparação deve 

ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter 

punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a 

noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, 

corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente 

assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o 

direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso 

é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude 

de solidariedade à vítima" (Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 

60).

 O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do 

abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para 

dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela 

maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

 Segundo Carlos Roberto Gonçalves: "O problema da quantificação do 

dano moral tem preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação 

de demandas, sem que existam parâmetros seguros para a sua 

estimação. Enquanto o ressarcimento do dano material procura colocar a 

vítima no estado anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a 

aplicação da fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação 

do dano moral objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem 

mensurar a dor. Em todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz 

defronta-se com o mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de 

critérios uniformes e definidos para arbitrar um valor adequado". 

(Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569).

 Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de 

serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa 

da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos 

autos, arbitro em R$ 12.000,00 (doze mil reais), indenização esta que 

atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial 

econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada.

 Da lide secundária.

 Consoante consta da peça defensiva apresentada pelo réu, o mesmo 

ofereceu denunciação à lide da empresa Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais S/A, com quem contratou seguro contra terceiros através 

da apólice descrita nos autos, em plena vigência à época da ocorrência do 

evento.

 A denunciação da lide tem como objetivo a economia processual, pois 

possibilita que o denunciante, caso seja sucumbente na ação principal, 

exerça, no mesmo processo, eventual direito de regresso contra o 

denunciado.

 Sobre o tema, Misael Montenegro Filho ensina que: "A denunciação da lide 

(ou à lide, segundo preferência de parte da doutrina e da jurisprudência) 

se justifica por razões de economia processual, evitando a formação de 

dois processos em sucessivo, permitindo a solução de dois conflitos de 

interesse no interior de um só instrumento (processo). Com o exercício da 

denunciação da lide, observamos o estabelecimento de uma relação que 

ata o autor e o réu, e de outra, envolvendo o promovido (intitulado 

denunciante) e o terceiro (denominado denunciado), viabilizando o 

exercício do direito de regresso num só ambiente processual". (Código de 

processo civil comentado e interpretado, São Paulo: Atlas, 2008, p. 116).

 Dessa forma, conclui-se que o resultado da denunciação é dependente 

da lide principal, uma vez que, julgado improcedente o pedido da ação 

principal, inexistirá direito de regresso do réu contra o denunciado, ou 

seja, a improcedência do pedido da ação principal implica a perda do 

objeto da lide secundária.

 Por seu turno, colhe-se da pena do Professor Humberto Theodoro Júnior, 

quanto a tanto, o seguinte ensinamento: "Num só ato judicial, duas 

condenações serão proferidas, uma contra o denunciante e em favor do 

demandante; e outra contra o denunciado, em favor do denunciante, 

desde que este tenha saído vencido na ação principal e que tenha ficado 

provada a responsabilidade do primeiro". (Curso de Direito Processual 

Civil, vol. I, 41ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 123).

 No mesmo sentido é o escólio de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz 

Arenhart: "Note-se, de todo modo, que não haverá relação estabelecida 

entre o denunciado e o adversário do denunciante. São duas ações 

distintas, onde o julgamento da segunda depende do resultado da primeira. 

Quer dizer que não se pode considerar, exceto para os fins dos poderes 

e ônus processuais, o denunciado como litisconsorte do denunciante. 

Assim, a sentença que julgar a ação principal em favor do adversário do 

denunciante apenas poderá condenar este na obrigação, posteriormente 

avaliando-se se é o caso de julgar procedente a ação subsidiária". 

(Manual do Processo de Conhecimento, 5ª ed., São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2006, p. 193).

 Sobre a matéria, eis a jurisprudência:

 "EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE 

GRATUITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - CULPA GRAVE OU DOLO - ÔNUS DA PROVA - 

DENUNCIAÇÃO À LIDE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Nos termos do art. 734, 

do Código Civil, "o transportador responde pelos danos causados às 

pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, 

sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade". 

Configurado o transporte gratuito, no qual se aplica a responsabilidade 

subjetiva, o transportador somente responde pelos danos causados ao 

transportado se agir com dolo ou culpa grave, nos termos da Súmula n. 

145 do STJ. Não estando evidenciados os fatos constitutivos do direito do 

autor, não lhe pode ser deferida a indenização pleiteada. A denunciação 

da lide por força do art. 70, inciso III, do CPC, não é obrigatória, cabendo 

ao denunciante o pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono 

da denunciada, se resta prejudicada ou julgada improcedente a lide 

secundária."(TJMG - AC nº 1.0024.09.500882-7/001 - Rel. Des.ª 

Evangelina Castilho Duarte. Jul. 27/08/2015. Pub. 04/09/2015)

 "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - IMPROCEDENCIA DA AÇÃO 

PRINICIPAL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DA LIDE SECUNDÁRIA - 

RESPONSABILIDADE DO DENUNCIANTE - Em casos em que não é 

obrigatória a denunciação da lide, em tendo sido julgada improcedente a 

ação principal e restando, via de conseqüência, prejudicada a lide 

secundária, cabe ao denunciante, embora vencedor na ação principal, a 

responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado do 

denunciado." (TJMG - AC nº 1.0290.07.044890-4/001 - Rel. Des. Evandro 

Lopes da Costa Teixeira. Jul. 22/05/2014. Pub. 03/06/2014)

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" 

promovida por MARIANA BERTONI, em desfavor de SINDICATO DOS 

PRODUTORES RURAIS DE RONDONÓPOLIS, com qualificação nos autos, 

para o fim de condená-la no pagamento da importância de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – 

INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta 

decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação. Por 

corolário natural, JULGO PROCEDENTE a denunciação à lide formulado 

pelo denunciante SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

RONDONÓPOLIS, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS S/A, pessoa jurídica de direito privado, sem 

condenação das custas e honorários, na forma do artigo 129 do Código 

de Processo Civil.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.
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 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07/maio/2.018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718689 Nr: 14157-69.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO E TELEVISÃO MASSA LTDA - EPP - TV CIDADE 

RECORD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FARIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 14157-69.2012

Ação: Indenização por Danos Morais

Autor: Rádio e Televisão Massa Ltda

Réu: Valdir Faria de Moraes

 Vistos, etc...

 RADIO E TELEVISÃO MASSA LTDA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de VALDIR 

FARIA DE MORAES, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção (fl.656/656v), vindo-me os 

autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por RÁDIO E TELEVISÃO 

MASSA LTDA, em desfavor de VALDIR FARIA DE MORAES, todos com 

qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pela empresa autora.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 04 de maio de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 355846 Nr: 10825-41.2005.811.0003

 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 LANDIM COSTA E SILVA OU NILZA COSTA 

SILVA, NILSEVAL DUETI SILVA, MARIA ETERNA PEREIRA DA SILVA, 

JOSEVAL COSTA SILVA LANDIM DUETI, SERGIO COSTA SILVA LANDIM 

DUETI, CELIO COSTA SILVA, PAULA MESQUITA LEMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFEMAT ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 

DA FAZENDA DO ESTADO DE MT, SEGURADORA VERA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - 

OAB:MT/3.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO RIBEIRO 

GONÇALVES JUNIOR - OAB:18.992/SP, MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB/MT16943A, RONALDO COELHO DAMIN - 

OAB:10781/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 10825-41.2005

Ação: Cumprimento de Sentença

Autor: Ronaldo Coelho Damin e Outros

Réu: Affemat

 Vistos, etc...

 RONALDO COELHO DAMIN, NILZA LANDIM COSTA E SILVA, NILSEVAL 

DUETI SILVA, MARIA ETERNA PEREIRA DA SILVA, JOSEVAL COSTA 

SILVA LANDIN DUETI, SÉRGIO COSTA SILVA LANDIN DUETI, CÉLIO 

COSTA SILVA e PAULA MESQUITA LEMES DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

juízo com a presente ação em desfavor de AFFEMAT ASSOCIAÇÃO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT, com qualificação nos 

autos, tendo aportado o pedido de extinção (fl.771/772), vindo-me os 

autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

RONALDO COELHO DAMIN, NILZA LANDIM COSTA E SILVA, NILSEVAL 

DUETI SILVA, MARIA ETERNA PEREIRA DA SILVA, JOSEVAL COSTA 

SILVA LANDIN DUETI, SÉRGIO COSTA SILVA LANDIN DUETI, CÉLIO 

COSTA SILVA e PAULA MESQUITA LEMES DOS SANTOS, em desfavor de 

AFFEMAT ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO ESTADO 

DE MT, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil, expedindo-se 

o necessário. Custas na forma pactuada.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 04 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703650 Nr: 11627-29.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM HERBSTER LOPES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20621/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 11627-29.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Joaquim Herbster Lopes Gonçalves

Réu: Osmar Ferreira dos Santos

 Vistos, etc...

 JOAQUIM HERBSTER LOPES GONÇALVES, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação 

em desfavor de OSMAR FERREIRA DOS SANTOS, com qualificação nos 

autos, tendo aportado o pedido de extinção (fl.99), vindo-me os autos 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

JOAQUIM HERBSTER LOPES GONÇALVES, em desfavor de OSMAR 

FERREIRA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, com julgamento de 

mérito e o faço com fulcro nos artigos 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, expedindo-se o necessário.
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 Sem custas.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 04 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818979 Nr: 2556-27.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NINO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA, IVONIR SERAFIM, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - DENOMINADO 

BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB-MT10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURILENE SOUSA CARMO DO 

PRADO - OAB:16682/O, JOSE FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:OAB/MT 14.864

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 14963-02.2016

Ação: Execução Provisória

Autor: Nino Comércio de Matéria de Construção Ltda

Ré: Compacta Comercial Ltda

 Vistos, etc...

 HOMOLOGO o acordo de vontades de (fls.140/141), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Diante do transcurso do prazo consignado no acordo, qual seja, a data do 

cumprimento da última parcela, intime-se a parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se tem interesse 

no prosseguimento do feito, após conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 04 de maio de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 852352 Nr: 574-41.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO GABRIEL GOMES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO- SICREDI SUL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

REZENDE - OAB:6.358/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 574-41.2017

Ação: Embargos de Terceiro

Autor: Sandro Gabriel Gomes Aguiar

Réu: Sicredi Sul - MT

 Vistos, etc...

 SANDRO GABRIEL GOMES AGUIAR, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE DE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com qualificação nos autos, e 

após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fl.96), 

vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por SANDRO GABRIEL 

GOMES AGUIART, em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE DE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL 

MT, todos com qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Aplica-se, no caso, o disposto no § 3°, do artigo 90 do Código de 

Processo Civil.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 04 de maio de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756968 Nr: 11475-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA, PEREIRA E SOTTO DE SOUZA 

LTDA - ME, CRISTIANE SOTTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 16777/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 11475-73.2014

Ação: Embargos à Execução

Autor: Marcelo Pereira e Outros

Réu: Sicredi Sul - MT

 Vistos, etc...

 HOMOLOGO o acordo de vontades de (fls.115/117), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Diante do transcurso do prazo consignado no acordo, qual seja, a data do 

cumprimento da última parcela, intime-se a parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se tem interesse 

no prosseguimento do feito, após conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 04 de maio de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715613 Nr: 10907-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDICE NUNES ROCHA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 10907-28.2012

Ação: Cumprimento de Sentença
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Autor: Euridice Nunes Rocha Garcia

Ré:Unimed Rondonópolis

 Vistos, etc...

 EURIDICE NUNES ROCHA GARCIA e RICARDO ALVES ATHAIDE, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram neste 

juízo com a presente ação em desfavor de UNIMED RONDONÓPOLIS – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, com qualificação nos 

autos, tendo aportado o pedido de extinção (fl.384/387), vindo-me os 

autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

EURIDICE NUNES ROCHA GARCIA e RICARDO ALVES ATHAIDE, em 

desfavor de UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o 

faço com fulcro nos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o necessário.

 Custas pela ré.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 04 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 777908 Nr: 5376-53.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE NUNES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente "Ação Sumária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por GISLAINE NUNES DIAS, com qualificação nos 

autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, condenando-o no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em (10%) dez por cento sobre o valor dado à causa, observando-se o 

disposto no artigo no parágrafo 3° do artigo 98 do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Roo-MT, 02 de 

maio de 2018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 872629 Nr: 7508-15.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIEGAS ORLATO & SOUZA LTDA - LVX LOGISTICA 

FLORESTAL, LUIS PAULO SOUSA ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM-Juiz fora dito que: Considerando o pleito autoral, hei por bem em 

redesignar a presente audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 

2018, às 13:30 horas, saindo os presentes devidamente intimados. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se de imediato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820090 Nr: 2976-32.2016.811.0003

 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: DATIVO DAVID DE MORAES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALIPIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Pedido de suspensão deferido. 

Transcorrido o prazo sem que haja manifestação das partes, venham-me 

conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401956 Nr: 15481-70.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALMIR WINGENBACH, LUIZ ANTONIO TABORDA 

WINGENBACH, ZANI CRISTINA WINGENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, BANCO 

SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA CALIL ALVES 

CARNEIRO - OAB:OAB/SP 234.202

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Procedente os presentes embargos de declaração intentado por Banco 

Sistema S/A, pessoa jurídica de direito privado, na forma acima 

exposta.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 27/abril/2018.Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 824665 Nr: 4486-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFOGRAF PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 

- ME, ANILTON NEVES DA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 382726 Nr: 10934-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR WURZIUS, ESTER MARIA DE LIMA 

WURZIUS, MARCOS WURZIUS, JOSE PEREIRA BRAGA FILHO, EDIMAR 

RODRIGUES SILVA, CELESTE BASSO VIEIRA, JOSE LOPES FILHO, JOAO 

BATISTA ALVES LOPES, BRENER TAVARES FERNANDES, ALEXANDRE 
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MARQUES DE OLIVEIRA, MAURO LEOPOLDINO DE SOUZA, MARCOS 

VINICIUS RODRIGUES BRAGA, LUIZ ANTONIO LODI MORAIS, MARILENE 

SOARES, ROBERTO SOARES, MARCIO JUSTINO, CARLOS CESAR DE 

SOUZA, MANOEL GONCALVES ANTUNES, JOAQUIM DE SOUZA 

BARBOSA NETO, EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS, JOSE GOMES 

FERREIRA, CARLOS DOMINGOS LEMES, JOSE CRISPIN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068, JOIFER ALEX CARAFFINI - OAB:MT/13.909B, LAURA 

ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT, MARYANA GONDA DIAS - 

OAB:MT/14.768, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/6005 - A, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 Do advogado da parte executada, para, querendo, manifestar-se no 

prazo de (5) cinco dias, sobre os Embargos de Declaração de fls. 

1.590/1.598, nos termos do artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 417067 Nr: 12708-18.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA, 

ZILMAR CAMARGOS DE VASCONCELOS, RODRIGO CAMARGOS 

VASCONCELOS DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação da advogada do requerido, Dra Marcia 

Maria Mancoso Baptista, para manifestar-se quanto ao petitório de fls. 

282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 817930 Nr: 2193-40.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 105, no prazo de 

cinco dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009137-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MIGUEL DE OLIVEIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1009137-07.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JUNIOR 

MIGUEL DE OLIVEIRA SANTOS Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Senhor(a): AUTOR: JUNIOR 

MIGUEL DE OLIVEIRA SANTOS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, 

para se manifestar sobre os documentos ID 12888021, no prazo legal. 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703842 Nr: 11819-59.2011.811.0003

 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: GENÉSIO ELIAS PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14099

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756326 Nr: 11035-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLA, GISELE TACCA ORSSATTO, ANDRE 

RICARDO ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para que, no 

prazo 05 (cinco) dias, informe se possui interesse no prosseguimento ao 

feito, conforme r. Decisão de fls. 136/137.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703326 Nr: 11304-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS 

AUTONOMOS DE BENS DO ESTADO DE MT, ROBERTO PESSOA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, ADM EXPORTADORA 

E IMPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9.995/MT, WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Face ao exposto o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO PARCIALMENTE a presente “Ação Civil 

Pública” promovida pelo SINDICATO DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, 

AUTÔNOMOS DE BENS DOS ESTADO DO MATO GROSSO – 

SINDICAM/MT, com qualificação nos autos, em desfavor de ADM DO 

BRASIL LTDA, com qualificação nos autos e, via de consequência, para o 

fim de condená-la ao pagamento do valor previsto no artigo 11, § 5º, da 

Lei 11.442/2007, aplicando a astreinte legal, à razão de R$ 1,00 (um real) 

por cada tonelada transportada e por cada hora que ultrapassou o teto de 

cinco (05) horas, que deverá ser corrigida pelo índice INPC/IBGE, a contar 

do efetivo atraso, acrescido de juros de mora a contar da citação. O valor 
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deve ser corrigido anualmente, conforme determina a lei.Condeno ainda a 

ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem ainda ao 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por 

cento) sob o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 

2º, do Código de Processo Civil.Diante da comprovada incorporação da ré 

ADM Exportadora e Importadora S/A pela ré Adm do Brasil Ltda, 

promovam-se as devidas retificações e comunicação ao cartório 

distribuidor. Por fim, defiro o pedido formulado pelo representante do 

Ministério Público de (fl.392 - in f ine), expedindo-se o 

necessário.Transitada em julgado, não havendo pedido de cumprimento de 

sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser certificado, 

arqu ive-se .Pub l ique-se . In t imem-se.Cumpra-se .Rondonópo l i s -Mt . , 

24/abril/2.018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,em 

substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 718172 Nr: 13628-50.2012.811.0003

 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): JOSE RENER GOMES DOS SANTOS, 

HAMILTON DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade arguida pela parte 

demandada.No mais, defiro o petitório de fls. 130/131, determinando a 

penhora das cotas de capital social do executado Hamilton de Macedo 

junto à Cooperativa de Crédito ora exequente, intimando-se o executado 

para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de lei.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, manifeste-se a exequente no prazo de 

05 (cinco) dias, e conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 386021 Nr: 14106-68.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. SOM E ACESSORIOS LTDA, JOSE 

MARIVALDO VASCONCELOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712232 Nr: 7286-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO 

- OAB:70711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para a que 

venha retirar o ofício de n°105/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710037 Nr: 4986-88.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA TRINDADE GUIZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial/Cumprimento de Sentença, ante o pedido 

de fl. 92, IMPULSIONO os presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, 

pelo prazo solicitado às fls. 92, conforme artigo 921, III, do CPC, 

cientificando que, caso decorra o prazo máximo de 1 (um) ano sem que 

seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis 

(art. 921, § 2º, CPC/2015), ocorrerá o subsequente arquivamento deste 

feito. Consigno, outrossim, que o prazo prescriscional, na hipótese ora 

referida, permanecerá suspenso até 27 de dezembro, voltando a correr 

depois de decorrido esse prazo sem manifestação do exequente (art. 921, 

§§ 1º e 4º, CPC/2015).

 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

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, da petição 

de fl. 146/147, bem com, da certidão de fl. 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 438631 Nr: 7298-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K S CARVALHO & CIA LTDA EPP, KATIUSCIA 

SERRATH CARVALHO, GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO, ABIGAIL 

SERRATH DE MENEZES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se a respeito das folhas n° 184/188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 390016 Nr: 3616-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se a respeito das folhas n°188/189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445735 Nr: 917-47.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ZEBU DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCARNES COMERCIO VAREJISTA DE 

CARNES E EMBUTIDOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - 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 a parte autora da R. Decisão de fls. 216, vez que a mesma até 

a presente data não foi publicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 718302 Nr: 13761-92.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:MT/ 13.127-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MG 22.225

 Vistos etc.

Em face do teor da certidão retro, intime-se a parte autora a se manifestar 

sobre o interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento nos termos do art. 485, III do CPC/15, 

devendo, em caso positivo, atender o despacho de fls. 199.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 272366 Nr: 4546-15.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARNELOSSI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA PAO DE CASA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 

bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 380950 Nr: 9187-36.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RODRIGUES SIEMIONKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 Vistos etc.

Certifique a Gestora Judicial acerca dos fatos narrados às fls. 260/264. 

Caso tenha havido equívoco nas intimações da parte executada, desde já 

restituo o prazo para eventual manifestação e determino as retificações 

necessárias no registro e capa dos autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 382360 Nr: 10553-13.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22.656/O

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente a respeito do petitório de fls. 274/276, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 20 (vinte) dias, devendo 

inclusive, se possível, juntar o termo de acordo a que se refere aludida 

petição.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 379398 Nr: 7702-98.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDI S/A MAQUINAS AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO BIANCHINI, INEZ 

APARECIDA DELLALO BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, proceda-se à retificação do polo ativo demanda no sistema 

Apolo e capa dos autos, fazendo constar a pessoa jurídica RODOBENS 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS S.A, conforme postulado às fls. 93.

Pois bem.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação.

Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em 

seu inciso VIII:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)"

Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15.

Custas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710294 Nr: 5254-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K S BITES PIRES COMERCIO ME, KENDRA 

SOLANGE BITES PIRES BERNADES, JOSÉ RODRIGUES BERNADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade arguida pela 

parte demandada.Dessa forma, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentando cálculo atualizado do débito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 416402 Nr: 12065-60.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO SIQUEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, LUCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB:PR/39760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade arguida pela 

parte demandada.Dessa forma, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentando cálculo atualizado do débito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 714225 Nr: 9407-24.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCELO NAVES GUTIERREZ, LUIS 

MARCELO NAVES GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade arguida pela 

parte demandada.Dessa forma, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentando cálculo atualizado do débito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710072 Nr: 5023-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 407080 Nr: 2797-79.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTAVIO BONATTI, ALYNE DE MELO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 437993 Nr: 6660-72.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDEOMAT COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA ME, GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 388470 Nr: 2138-07.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro conforme requerido no petitório retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 297115 Nr: 11965-18.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO OLÍMPIA LTDA, IDELSI ILAINI 

HERBER ROSARIO, ANTONIO HENRIQUE ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido retro, haja vista que os bens localizados já possuem 

restrição, consoante extrato de fls. 168/169.

Sem prejuízo dessa providência, intime-se o exequente a fim de que 

indique bens penhoráveis da parte devedora, em 05 (cinco) dias.

Caso não o faça, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 

921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 726846 Nr: 7757-05.2013.811.0003

 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): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 425670 Nr: 7769-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 378 de 616



 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SANGALETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

em 05 (cinco) dias.

A seguir, conclusos para análise dos pedidos pendentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 431704 Nr: 364-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAGRO COMERCIO DE CEREAIS E 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, ANDERSON DE OLIVEIRA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 881017 Nr: 10589-69.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACARIO PEREZ MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se o exequente sobre o petitório de fls. 254 e seguintes, em 05 

(cinco) dias.

No mais, certifique-se quanto ao noticiado às fls. 308.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 413940 Nr: 9571-28.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT13242-A

 Vistos etc.

Manifeste-se a devedora sobre o cálculo de fls. 290/291, em 05 (cinco) 

dias, e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 451902 Nr: 7081-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA CONSTRUTORA LTDA ME, 

AMANDA MOREIRA DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 420740 Nr: 3009-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR TIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o petitório retro, uma vez que o extrato de fls. 91 já indica 

restrição nos bens localizados.

Intime-se o exequente a fim de que indique bens penhoráveis da parte 

devedora, em 05 (cinco) dias.

Caso não o faça, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 

921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445130 Nr: 312-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA MARLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 386700 Nr: 445-85.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN, EVANDRO RICARDO RIES 

SILVEIRA, VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - 

OAB:25276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Vistos etc.

Em face da notícia de que a requerida não foi citada por estar em viagem, 

proceda-se à nova tentativa de cumprimento do mandado de citação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 406869 Nr: 2538-84.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETE CASTRO CONCEICAO, CELIO 

ANTONIO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 379 de 616



OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 430149 Nr: 12105-08.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTELOM & CASTELOM LTDA ME, NEY 

ANTONIO CASTELOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 289604 Nr: 4054-52.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TEIXEIRA FERREIRA - ME, ANTONIO 

TEIXEIRA FERREIRA, IRANI CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 417150 Nr: 12813-92.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M ASTURIO MARQUES & CIA LTDA ME, 

MAICON ASTURIO MARQUES, MARCOS DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro conforme requerido no petitório retro.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 399905 Nr: 13346-85.2007.811.0003

 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: JOELSON DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA, CASSIANO 

BATISTA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

MARIA VANDERLÉIA AGUIAR - OAB:4417-B

 Visto etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, bem como a 

participação da magistrada em Curso de Recuperação Judicial a ser 

realizado no Município de Cuiabá, REDESIGNO o ato para o dia 09 de abril 

de 2018, às 9h30min.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 729740 Nr: 10387-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES ROCHA E ABREU ROCHA LTDA 

ME, LUIZ RODRIGUES ROCHA, SILVESTRE STALLONE DE ABREU DE 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a exequente a requerer o que entender de direito, indicando 

bens penhoráveis da parte devedora, em 05 (cinco) dias.

Caso não o faça, ou não requeira providência efetiva destinada à sua 

localização, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 921, III, 

§ 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, decorrido o 

prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, conforme 

artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu.

 Cumpra-se.

Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 434723 Nr: 3389-55.2010.811.0003

 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): RUY SADY AUGUSTIN, SUELI SCHMITT 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MG108504, SILCA MENDES MIRO BABO - 

OAB:76.079/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Ante o exposto, à luz dos argumentos acima esposados, indefiro o 

petitório de fls. 134/135.Dessa forma, intime-se o exequente para requerer 

o que entender de direito em termos de prosseguimento no prazo de 05 

(cinco) dias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 714134 Nr: 9309-39.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:19.937PR

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 732512 Nr: 12707-57.2013.811.0003

 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: VALDEMIR PAIVA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 433323 Nr: 1988-21.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY LEMES DE SOUZA JUNIOR, VALDENIR 

GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente às fls. retro, haja 

vista que o executado não foi citado.

Intime-se o autor a requerer providência para a citação da parte 

demandada, no prazo de 05 (cinco) dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 421186 Nr: 3457-39.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO TONIAL SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 728132 Nr: 8948-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES E BITTENCOURT LTDA EPP, 

DIRCEU ANTUNES BITTENCOURT, LUCIANA BONDEZAN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Previamente à análise do pedido retro proceda-se a citação dos 

devedores por mandado, via cartas precatórias, haja vista a devolução 

das correspondências de fls. 123/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 723276 Nr: 4269-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Anteriormente à análise do pedido retro deverá o credor se manifestar 

quanto ao bem localizado via RENAJUD (fls. 58), no prazo de (10) dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 417156 Nr: 12817-32.2008.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO HENRIQUE BOTTERI NEGRÃO, 

HENRIQUE AUGUSTO BOTTERI NEGRAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONCALVES RAPOSO - 

OAB:9892 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão retro, deve o valor ser restituído à parte 

demandada, porque aparentemente foi depositado de forma equivocada 

com vínculo a este feito, cujo crédito já foi satisfeito.

Assim, solicitem-se os dados bancários de aludida parte, expedindo-se o 

alvará pertinente para a devida restituição.

 A seguir, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 349256 Nr: 4552-46.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, LUIZ PICCININ, ROBERTO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715260 Nr: 10525-35.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA ME, VILSON 

ZOPOLLETO, JUREMA ZOPELLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R GOES NICOLADELLI 

- OAB:17.980/A, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:OABMT 15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANÇÃO do procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

petição de folhas n° 139/140, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 778572 Nr: 5602-58.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE FURTADO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 
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presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº37.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 813972 Nr: 866-60.2016.811.0003

 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: CRISTIANO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BESSA, JOSÉ JAIME 

BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATOS GARCIA - 

OAB:14064, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 Visto etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, bem como a 

participação desta magistrada em curso de Recuperação Judicial na 

comarca de Cuiabá, REDESIGNO o ato para o dia 06 de junho de 2018, às 

14h30min.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 807013 Nr: 17030-37.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA GRAPIGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Visto etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, bem como a 

participação desta magistrada em curso de Recuperação Judicial na 

comarca de Cuiabá, REDESIGNO o ato para o dia 06 de junho de 2018, às 

15h30min.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 438946 Nr: 7613-36.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNEI CABRAL MACHADO, LUIZ RENATO ALVES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SAMARITANO DE MINEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VASCO REZENDE SILVA - 

OAB:9592/GO

 Superadas as preliminares, passo a fixar os pontos controvertidos, vez 

que estes ainda não haviam sido estabelecidos: a)Existência de 

responsabilidade civil da ré com o suposto dano causado ao 

autor;b)Existência de danos morais.Defiro a produção de prova oral 

requerida pelas partes e designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 16 de maio de 2018, às 15h, devendo-se intimar as partes e seus 

procuradores.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca da audiência 

designada, nos termos do art. 455 do CPC/15.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445008 Nr: 190-88.2011.811.0003

 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: MARCIO FARIA DE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREMILDE PERBONI BOCALON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA 

- OAB:13758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida a que, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas 

nº174/180, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 747523 Nr: 6478-47.2014.811.0003

 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: JAIRO DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificando as provas que pretendem produzir e justificando a 

finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA DE 

PROCESSO INCLUÍDO NA META 02/CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 783703 Nr: 7640-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA ME, EDSON FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDAGRIL INDUSTRIA DE PEÇAS AGRICOLAS 

LTDA, ANDRE DRIANO TASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:19891/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO NATAL PODER - 

OAB:59913

 Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução movida por ALIANÇA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME em desfavor de INDAGRIL 

INDUSTRIA DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, devidamente qualificados nos 

autos.

Nesta data, este Juízo julgou extinto o processo principal em apenso (ação 

de execução de devedor solvente), código 762483.

Assim sendo, tendo sido extinta a ação principal a que concerne este 

feito, não vislumbro mais a subsistência de interesse processual na ação 

ora em exame, razão por que JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, consoante os termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.

Deixo de condenar o embargante nos ônus da sucumbência, em face do 

princípio da causalidade, haja vista que a superveniente falta de interesse 

processual decorre do abandono da ação satisfativa pelo credor.

 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.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 804746 Nr: 16221-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - 

RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEI FREIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo em audiência de 

conciliação realizada pelos Conciliadores desta Segunda Vara Cível, 

pugnando por sua homologação, consoante se verifica às fls. 172/175.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que houve transação entre as partes com relação ao 

débito objeto da ação, não vejo óbice em homologar o acordo formulado, 

como dispõe o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil).

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.

 Isentas as partes de custas remanescentes, conforme artigo 90, § 3º, 

CPC/2015.

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 788816 Nr: 9732-91.2015.811.0003

 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: ODAIR JOSÉ DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A

 Vistos etc.

 Considerando o requerimento da parte requerida no sentido de produção 

de prova oral (depoimento pessoal do autor), de modo a evitar futura 

alegação de nulidade, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 13 de junho de 2018, às 14h, devendo-se intimar as partes e seus 

procuradores.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 391920 Nr: 5508-91.2007.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT/9.993-B

 Vistos etc.

Determino que seja alterada a capa dos autos, haja vista que o processo 

em exame agora constitui cumprimento de sentença, em que figura como 

exequente a procuradora da parte outrora embargada, qual seja, Bunge 

Fertilizantes S/A.

Em face da não alteração desse procedimento e de suas partes na capa 

dos autos e sistema Apolo, determinada as fls. 251, foi procedida à 

equivocada intimação dos atuais devedores para se manifestarem sobre o 

prosseguimento do feito (conforme cartas de fls. 268/269).

Assim, alterem-se conforme determinado às fls. 251 e intime-se 

corretamente a parte autora deste cumprimento de sentença - 

procuradora da parte vencedora da demanda - a fim de que requeira o 

que entender de direito em 05 (cinco) dias, nos termos da decisão de fls. 

267, devendo indicar bens penhoráveis dos devedores, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC/2015).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 296258 Nr: 10894-78.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RAIMUNDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CAETANO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A

 Diante da quitação integral do débito pelos executados, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO DE SENTENÇA , nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 450833 Nr: 6013-43.2011.811.0003

 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: JOSÉ LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIENE FURTADO GOMIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 Intimação do patronos da parte Autora para requerer proceder mcom a 

retirada do Ofício de Transferência da Propriedade do Imóvel, objeto da 

presente lide, para as providências necessárias, no prazo de (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 823768 Nr: 4230-40.2016.811.0003

 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: VALDIR FERREIRA MOREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, caso queira, 

impugne a Contestação de folhas nº 48/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 805525 Nr: 16494-26.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z MARQUES VIEIRA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS ME, OTONIEL MARQUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para que se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 814196 Nr: 963-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA, MULTIGRAIN S/A, 

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA 

- OAB:20897/O, Ronize Antonio Barbosa - OAB:13.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEGAR STECKER - 

OAB:9012/DF, NOELI ALBERTI - OAB:4061MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de 

prova neste feito, em 05 (cinco) dias. Em caso positivo, deverão 

especificar as provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e julgamento de plano da demanda manejada. A seguir, 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 422733 Nr: 4989-48.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUO LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação (fls. 259).

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.

Condeno o demandante ao pagamento das custas e despesas 

processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que ora 

estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando 

sobrestada a cobrança desses valores pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

pelo fato de ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça, a teor do que 

dispõe o artigo 98, §§ 2º e 3º do Novo Código de Processo Civil.

Caso haja valor pendente de restituição de perícia, tal qual alegado às fls. 

245, proceda-se a tal, conforme postulado, restituindo-se o valor na conta 

indicada pela parte requerida.

 Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 752858 Nr: 9226-52.2014.811.0003

 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: RENATO JOSE MUZETTE, SERGIO OLIVEIRA 

GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 48, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 27 DE JUNHO DE 

2018, ÀS 16H.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1374-07.1996.811.0003

 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): PAULO SERGIO ALVES DE LIRA, MARIA DE 

LOURDES SILVA RODRIGUES, MANOEL CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MG 22.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CAVALCANTE 

BARBOSA - OAB:MT/ 13.127-B

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente a respeito do petitório de fls. 237/238, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 33750 Nr: 8450-19.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARA RODRIGUES DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIVALDO VASCONCELOS MORAES, 

NENIVALDO LUCIANO DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre os documentos de fls. 

401/402, no prazo de 05 (cinco) dias.

A seguir, se for o caso, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 704025 Nr: 12002-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO PEREIRA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 Vistos etc.

O EMBARGANTE opôs embargos de declaração em face da sentença de 

fls. 79/80.

Em suma, a parte alega que não foi contemplado seu pedido de que fosse 

realizada audiência de instrução e julgamento, na qual traria provas 

testemunhais que comprovariam causa interruptiva do prazo prescricional, 

evitando assim, a extinção do presente processo.

 Os embargos foram opostos no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no 

artigo 1.023 do Novo Código de Processo Civil.

Observa-se, todavia, que o embargante objetiva atacar o próprio conteúdo 

da decisão, visto não haver omissão, contradição ou obscuridade 

intrínsecos à sentença, mas suposto erro judiciário, que, em 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, mantendo a sentença embargada na íntegra, 

tal como foi lançada.

Intime-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 849126 Nr: 11124-32.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELEN ZANIN OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificando as provas que pretendem produzir e justificando a 

finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 731217 Nr: 11663-03.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE DA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZARDONADI - OAB:5736-O

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fl. 149 e, diante das razões ali esposadas, determino a 

remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que proceda à apuração 

do valor devido, conforme os parâmetros estabelecidos na sentença de 

fls. 93/94.

Vindo aos autos o demonstrativo do débito, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, e conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 64094 Nr: 12700-27.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE LIMA ACOUGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a respeito de quem é o atual patrono da parte exequente, 

intimando o Dr. Jean W. Wahlbrink, subscritor da petição de fls. 42, para 

que acoste aos autos procuração, no prazo de 05 (cinco) dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 9383 Nr: 1016-18.1991.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HELOISIO DE OLIVEIRA, IODETE 

MARIA VILELA OLIVEIRA, NEWTON SANTOS DE OLIVEIRA, 

TESSALÔNICO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o petitório de fls. 423/424, haja vista que todos os executados 

foram devidamente citados, inclusive os herdeiros de Heloísio de Oliveira, 

consoante certidão de fls. 412.

Desse modo, intime-se o exequente para conferir prosseguimento ao feito, 

requerendo providência efetiva para a satisfação do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

A seguir, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 60211 Nr: 8559-62.1997.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIM LONARDONI ( ESPOLIO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanderley Chilante - 

OAB:3533/A

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 351, determinando a baixa das penhoras 

emanadas deste Juízo.

Após, nada mais havendo pendente, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 427405 Nr: 9589-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDENEI ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER FRIOS DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT

 Vale ressaltar que o direito à assistência jurídica, na forma integral e 

gratuita, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição, é 

voltado aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois é fato que a 

Constituição não institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento 

dos serviços judiciários.Da análise dos percebo que o autor/impugnado é 

agropecuarista, e segundo a movimentação operada através dos cheques 

acostados a este caderno processual, cujos valores não são 

insignificantes, leva-se a crer que a situação econômica do requerente 

não se enquadraria nos moldes adequados à concessão do benefício da 

gratuidade da justiça . Demais disso, consoante se vê nos autos, há 

também presença de imóveis, de propriedade do exequente (fls. 51), o 

que contribui para reforçar a percepção supracitada.De fato, não há nos 

autos qualquer indício de má situação financeira que justifique a 

necessidade da assistência judiciária.Diante do acima exposto, defiro o 

pedido de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita 

formulado por MASTER FRIOS DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA ME, e 

determino ao impugnado SIDENEI ZENI o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 822545 Nr: 3796-51.2016.811.0003

 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: RONAM MAYCO DAL PRÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON ANTONIO FLORENCIO - 

OAB:20621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16780 OAB/BA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - 

OAB:16780/BA

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a 

teor do art. 485, I, do CPC/15, nos seguintes termos: a) CONFIRMO OS 

EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA deferida; b) DECLARO a inexistência 

do débito em questão; c) CONDENO a requerida a indenizar o autor no 

montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) quanto ao dano moral 

experimentado, com fulcro no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data até o 

dia do efetivo pagamento, acrescido de juros legais impostos da data do 
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evento danoso (negativação indevida).CONDENO, a requerida ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15.CONSIGNO, 

outrossim, que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso 

haja posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos 

termos do artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às 

anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), 

expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º 

do CPC). [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 808189 Nr: 17387-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RILDO ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARNELOSSI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova neste 

feito, em 05 (cinco) dias.

Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir, 

justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento.

A seguir, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 66261 Nr: 1398-64.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 273, determinando a baixa das penhoras 

emanadas deste Juízo.

Após, nada mais havendo pendente, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 446438 Nr: 1620-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA DIAS GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE PAULA DE PINHO, ELIENE DOS 

SANTOS FORNEAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade arguida pela parte 

demandada.Dessa forma, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito em termos de satisfação do crédito no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 791556 Nr: 10901-16.2015.811.0003

 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: MARJONY ADALCINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:16.846-A MT

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO a 

pretensão deduzida na inicial, e JULGO PROCEDENTE o pedido do 

requerente, DECLARANDO a inexistência do débito em comento, com a 

definitiva exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao 

crédito, bem como a consequente desobrigação de pagamento do débito 

em debate na inicial, que ensejou a negativação, por parte do autor. 

CONFIRMO, via de consequência, a medida de urgência deferida a priori 

neste feito. CONDENO a requerida ao pagamento, ao demandante, a título 

de danos morais, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente 

corrigido monetariamente a partir desta data pelo INPC até o dia do efetivo 

pagamento, acrescido de juros legais contados a partir da negativação 

indevida.CONDENO a requerida ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Novo CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.CONSIGNO, 

outrossim, que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso 

haja posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos 

termos do artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às 

anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo 

o pagamento voluntário, no prazo assinalado, o débito será acrescido de 

multa de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). [..]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 812895 Nr: 470-83.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO a 

pretensão deduzida na inicial, e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

requerente, DECLARANDO a inexistência do débito em comento, com a 

definitiva exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito 

e restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como a 

consequente desobrigação de pagamento do débito em debate na inicial. 

Consoante os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, entendo 

ser adequada e suficiente ao caso a CONDENAÇÃO da requerida ao 

pagamento, à autora, a título de danos morais, do valor de R$ 3000,00 

(três mil reais), devidamente corrigido monetariamente a partir desta data 

até o dia do efetivo pagamento, acrescido de juros legais impostos da data 

da citação.CONDENO, outrossim, a requerida ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, desde 

já, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

§ 2º do artigo 85 do CPC/15.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, 
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com a devida certificação, caso haja posterior pedido de cumprimento de 

sentença devidamente instruído com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do CPC/15, deverá 

essa Secretaria PROMOVER às anotações e alterações necessárias. Em 

seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a sentença, mediante o 

pagamento do débito, acrescido de eventuais custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 523 do CPC.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 92305 Nr: 3682-11.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MARIA VIDOTTI, GILBERTO PEDRO 

VIDOTTI, ARLINDO AFONSO ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito e 

juntar matrículas dos imóveis indicados à penhora, em 15 (quinze) dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 277447 Nr: 1302-44.2001.811.0003

 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): ESPOLIO DE ARNALDO DE OLIVEIRA FOSTER, 

ANARI VILELA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT

 Vistos etc.

Defiro conforme requerido no petitório retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 1191-36.1996.811.0003

 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): NEIDE REGINA TABUAS FERREIRA - ME, 

PEDRO AUGUSTO FERREIRA, TEREZINHA DE JESUS FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCOS DANIEL FERREIRA 

CAVALCANTE - OAB:16396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710781 Nr: 5765-43.2012.811.0003

 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): CRISTIANO FERREIRA DA SILVA ME, 

CRISTIANO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não cabe a este juízo determinar baixa de restrição decorrente de 

alienação fiduciária, razão pela qual indefiro o pedido retro.

Uma vez que a parte comprovar nos autos as alegações constantes no 

último parágrafo da petição de fls. 92v, DEFIRO a penhora conforme 

pedido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708921 Nr: 3813-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARINO FERNANDES & CIA LTDA 

- CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:MT/10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 Vistos etc.

Analisando os autos em exame, vislumbro a possibilidade de conciliação 

entre os litigantes, 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 08 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 10H30MIN.

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores via DJE, com a 

advertência de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor do 

Estado de Mato Grosso, conforme previsão contida no artigo 334, § 8º, 

CPC/2015.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 403635 Nr: 17132-40.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE OLIVEIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 743163 Nr: 3909-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL DA SILVA EIRELI ME, ANDRE LUIS 

LOURENÇO DA SILVA, GLACI PERZEL LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade arguida pela 

parte demandada.Dessa forma, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentando cálculo atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 285169 Nr: 893-34.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA, SERGIO DEL CISTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEVIDES TULIO PALAMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro conforme requerido no petitório retro.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 722259 Nr: 3273-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA RODOBENS LTDA, ALEXANDRE 

COSSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JR - OAB:OAB/PR57930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 Vistos etc.

Observo que a parte executada depositou o montante devido, havendo a 

exequente postulado a expedição de alvará para levantamento dos 

valores.

Assim sendo, providencie-se o necessário ao levantamento do quantum 

depositado, expedindo-se alvará para depósito na conta indicada às fls. 

214, observando se há nos autos procuração do peticionário para receber 

e dar quitação.

Diante da quitação integral do débito, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil de 

2015.

Eventuais custas finais pelo devedor.

Tudo cumprido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 441740 Nr: 10410-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI CORREA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADM DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 Vistos etc.

Observo que a parte executada concordou com o bloqueio do valor 

devido, havendo o exequente postulado a expedição de alvará para 

levantamento da quantia.

Assim sendo, providencie-se o necessário ao levantamento do quantum 

depositado, expedindo-se alvará para depósito na conta indicada às fls. 

216, observando se há nos autos procuração do peticionário para receber 

e dar quitação.

Diante da quitação integral do débito, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil de 

2015.

Eventuais custas finais pelo devedor.

Tudo cumprido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 65222 Nr: 243-26.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:MT 3.727

 Vistos etc.

 Diante da discordância da parte com a proposta de honorários, nos 

termos do artigo 465 do Código de Processo Civil/2015, NOMEIO como 

perito nestes autos para a elaboração de novo cálculo o Sr. RODRIGO 

BECHER, contador cadastrado junto a este juízo, devendo ser intimado no 

endereço na Av. Tiradentes, n°. 1669, Centro, Rondonópolis/MT, telefones: 

(66) 3425.5681 e (66)9.9223-6174.

 Revogo a nomeação anterior de perito nestes autos.

Fixo, para a entrega do laudo, o prazo de 30 (trinta) dias contados do 

recebimento do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser 

estabelecido a titulo de honorários periciais.

 Intimem-se as partes a fim de que, dentro de 15 (quinze) dias: 1) 

apresentem eventual arguição de impedimento ou a suspeição do perito, 

se for o caso; 2) indiquem assistentes técnicos; 3) apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, CPC/2015).

 Intime-se o perito a fim de que, em 05 (cinco) dias, apresente proposta de 

honorários, bem como currículo, com comprovação de especialização e 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2º, CPC/2015).

 Tão logo apresentada a proposta de honorários, devem ser as partes 

intimadas para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias (art. 465, § 3º, CPC/2015).

Tudo cumprido, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 84568 Nr: 19948-10.1998.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUREA FERREIRA PITROSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Vistos etc.

Previamente à providência retro, intime-se a parte executada via mandado.

Caso infrutífera, defiro o pedido de fls. 143.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 419611 Nr: 1880-26.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a devedora sobre o cálculo de fls. 465/466, em 05 (cinco) 

dias, e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 426573 Nr: 8740-43.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT
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 Vistos etc.

Manifeste-se a devedora sobre o cálculo de fls. 412/413, em 05 (cinco) 

dias, e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 762416 Nr: 14684-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIUS DE MORAES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALEXANDRA SANTANA 

DALBERTO - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - 

OAB:OAB/MT 20.739-A

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo vislumbra a 

possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à solução 

consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial.

Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de 

criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais 

constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, 

consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo 

Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 31 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 17H30MIN, a ser presidida por esta magistrada.

Consigno, por oportuno, que, considerando que o processo em exame não 

demanda produção de novas provas, reclamando julgamento antecipado 

da lide, NÃO SENDO OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO 

SENTENCIADO NA AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 745712 Nr: 5371-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANINI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no Bairro Jardim Santa Clara I. O 

pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diliências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 274003 Nr: 5659-04.2000.811.0003

 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): JOAO GUILHERME WURMEISTER, ESPOLIO DE 

ADAIR FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O atendimento do pedido retro depende de já estar o valor objeto de 

penhora disponível naquele feito, em favor do devedor desta demanda 

executiva.

 Desse modo, expeça-se ofício ao Juízo da 1° Vara Cível desta Comarca 

solicitando informações a respeito da disponibilidade do valor objeto de 

penhora no rosto dos autos e, em caso positivo, solicite-se seja colocado 

à disposição deste feito, segundo os limites do débito atualizado, 

apresentados às fls. 273/275.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 31843 Nr: 8285-69.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LONARDONI, ESPÓLIO DE IRACI 

SOARES OLIVEIRA, EDSON SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Fernando Prezotto - 

OAB:12.903/PR

 Vistos etc.

DEFIRO a expedição do termo de penhora, conforme petitório de fls. 

516/535 retro, consoante previsão legal contida no artigo 845, § 1º, 

CPC/2015.

Consigno que, nos termos do artigo 844 do mesmo codex, cabe ao 

exequente a averbação da penhora, de posse do termo a ser expedido 

neste feito, junto ao registro competente, independentemente de mandado 

judicial.

Em seguida, intime-se o exequente para conferir prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 430960 Nr: 12856-92.2009.811.0003

 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: ALCIDES SEMENTINO, ESPÓLIO DE ARI PEREIRA DO 

NASCIMENTO, JOSE MESSIAS MOURA, ARNILDO HELINTON PFEIFER, ELIO 

VALERIO, SOLANGE LORENCI DAL BIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ARY AGACCI NETO - 

OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora já especificou as provas que pretende 

produzir às fls. 349/353, a fim de conferir prosseguimento ao feito, 

determino a intimação da parte requerida para que também se manifeste, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especificando as provas que pretende 

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.: 729277 Nr: 9972-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELINA BARBOSA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ALVES PEQUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR D`MOURA - 

OAB:MT/5.681, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464, 

WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12458

 Ante o exposto, ausentes indícios de que o valor de mercado dos bens 

tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, indefiro o pleito de 

fls. 148/156. No que tange ao pedido de adjudicação dos imóveis 

postulado pela exequente, em conformidade com o art. 876, §1°, do 

CPC/15, determino a intimação do executado para que se manifeste a 

respeito no prazo de 05 (cinco) dias.Em seguida, conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 759928 Nr: 13307-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACELINO DE BRITO DANTAS, MARLENE FERREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE MORAES, 

ZENILDA DE OLIVEIRA DIAS, SERGIO PRATES DE LIMA, SUELEN MARIA 

PEREIRA DE OLIVEIRA DIAS, CASSANDRO PRATES ALVES, LEILA JESUS 

DE CAMPOS MELLO, ONILDO SEVERINO DA SILVA, JUAREZ CORREIA DE 

SOUZA, LINDALVA VIEIRA DE SOUZA, INÊS OLIVEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a questão de fato controversa neste feito, entendo 

necessária a produção de prova oral.

Desse modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

maio de 2018, às 16h, devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 751993 Nr: 8764-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARIO GUIMARÃES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme decisão de fls. 61 foi deferida busca via sistema BACENJUD e 

INFOJUD para tentativa de localização do endereço da parte demandada.

Dispostas as informações às fls.62/63, a parte autora quedou inerte sobre 

tais informes.

INDEFIRO o petitório de fls. 65, vez que se trata de processo ajuizado no 

ano de 2014, sem que tenha havido, até a presente data, a citação da 

parte requerida, violando-se, assim, o princípio da duração razoável do 

processo.

Ademais, INDEFIRO o pedido de fls. 66, visto que não existe a figura do 

arquivo provisório.

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para se manifestar acerca de 

fls. 62/63, no que tange os endereços nele mencionados, conferindo 

regular prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco dias), requerendo 

o que entender de direito no sentido da citação da parte demandada, ainda 

que ficta, sob pena de extinção, conforme artigo 485, III, CPC/2015.

Na mesma oportunidade, poderá a parte requerida postular a conversão 

da demanda ora em exame em ação executiva, conforme permissivo 

contido no Decreto-lei n. 911/69.

A seguir, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 729277 Nr: 9972-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELINA BARBOSA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ALVES PEQUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR D`MOURA - 

OAB:MT/5.681, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464, 

WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12458

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fl. 208/213.

 Pois bem. A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, alínea “b”, da Lei n.º 13.105/15 - 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, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, da Lei n.º 13.105/15.

 Proceda-se à baixa das penhoras sob as matrículas nº 41.100 e 2.250, 

emanadas deste Juízo, conforme postulada no item C, às fls.212.

Custas e honorários na forma pactuada.

 Suspendo o feito, pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo 

entabulado.

 A seguir, noticiado o cumprimento, arquive-se com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Publique-se. Registre- se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 786611 Nr: 8855-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELVIO MONEDA ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de requisição de informações junto à Secretaria da Receita 

Federal, para que encaminhe a este Juízo as cópias das declarações de 

imposto de renda do requerido, referente às 3 (três) últimas declarações 

do imposto de renda.

 Fundamento esta ordem no fato de que a execução em exame tramita há 

anos sem que o credor tenha perspectiva de receber seu crédito, estando 

evidentemente esgotadas as providências destinadas à busca de bens. 

Essa circunstância autoriza a pretendida quebra de sigilo fiscal, nos 

moldes postulados.

Sobre a matéria, colha-se o julgado seguinte:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. 

POSSIBILIDADE. "É cabível a requisição pelo magistrado à Receita Federal, 

de informações sobre a movimentação financeira da pessoa jurídica, 

quando o exequente já esgotou todos os meios para localizar bens 

passíveis de constr ição judicial"  (Acórdão n.  611854 , 

20120020068857AGI, Relator Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4ª Turma 

Cível, julgado em 01/08/2012, DJ 28/08/2012, p. 167). Recurso conhecido e 

provido. Unânime." (Acórdão n.628970, 20120020110524AGI, Relator: 

WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

17/10/2012, Publicado no DJE: 25/10/2012. Pág.: 128).

Enquadrando-se o caso em exame, portanto, dentre as hipóteses em que 

se admite a medida de quebra de sigilo pretendida, dada a frustração de 

busca de bens dos devedores por todos os outros meios disponíveis, 

DEFIRO o pleito.

Acondicionadas às informações requisitadas na forma recomendada na 

CNGC/MT, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 102062 Nr: 157-84.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE BORGES DE PAULA, JANAINA DE 

FRANCA BORGES, BORGES FARIA E FRANÇA BORGES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINA PEREIRA REZENDE, GILBERTO 

LUIZ DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B, JANAINA DE FRANÇA BORGES - OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Vistos etc.

Ressai dos autos que, não obstante o pedido de adjudicação do imóvel 

penhorado, o qual foi deferido às fls. 1.222, a exequente pleiteou também 

o levantamento dos valores atinentes aos aluguéis depositados em Juízo 

(fls. 1.184, item “c”), cujo pedido não foi analisado por este Juízo.

Às fls. 1.240, a exequente, instada a se manifestar, reiterou aludido pleito.

Analisando os autos, verifica-se que o imóvel adjudicado pela exequente 

foi avaliado no valor de R$ 578.864,00 (quinhentos e setenta e oito mil, 

oitocentos e sessenta e quatro reais), consoante se vê na última 

avaliação realizada às fls. 1.180.

 De outro lado, o valor atualizado do débito exequendo corresponde ao 

importe de R$ 927.959,01 (novecentos e vinte e sete mil, novecentos e 

cinquenta e nove reais e um centavo), consoante memória de cálculo 

acostada às fls. 1.204/1.212.

Assim, verifica-se que, mesmo com a adjudicação deferida às fls. 1.222, 

resta ainda o débito de R$ 349.095,01 (trezentos e quarenta e nove mil, 

noventa e cinco reais e um centavo).

É certo que os aluguéis depositados em Juízo antes da adjudicação 

pertencem à executada (considerando que foi penhorado apenas o imóvel 

e não os aluguéis). No entanto, considerando que a executada ainda é 

devedora da quantia supracitada, não vejo óbice para que aludidos 

valores, notadamente em face da inércia da parte executada, sejam 

penhorados.

Ante o exposto, converto em penhora os depósitos dos valores dos 

aluguéis em Juízo, determinando a intimação das partes.

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, determino a 

expedição de alvará para levantamento da referida quantia, 

observando-se os dados bancários trazidos às fls. 1.240, devendo ser 

observado o Provimento 68/2018 do CNJ quanto ao levantamento de 

valores.

 A seguir, intime-se a parte exequente para que requeira o que entender 

de direito quanto ao prosseguimento do feito em 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 441740 Nr: 10410-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI CORREA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADM DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO os procuradores das partes acerca da r. 

Sentença de fls. 220, vez que não houve publicação até a presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 66944 Nr: 2141-74.1998.811.0003

 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): FLORISVAL FABRIS, ANTONIO ALARICO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO os procuradores das partes acerca da r. 

Decisão de fls. 93, vez que não houve publicação até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 436856 Nr: 5524-40.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIAO VERISCIMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA INDUSTRIAL DE PRODUTOS 

ALIMENTARES - LTDA, CIPA NORDESTE INDUSTRIAL DE PRODUTOS 

ALIMENTARES S/A, MABEL ALIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - 

OAB:5274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE A DE OLIVEIRA DIAS 

VITOY - OAB:19.187, Karine Aparecida de Oliveira Dias Vitoy - 

OAB:19187/GO, KLAUS EDUARDO R. MARQUES - OAB:29917A-GO

 INTIMAÇÃO dos procuradores das partes da sentença homologatória de 

fls. 339 e verso, conforme a seguir transcrita: "Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua homologação, 

conforme petição pendente de ser juntada. A pretensão merece ser 

acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código 

de Processo Civil: (...)III - homologar: (...)b) a ransação; (...)”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 ermos do art. 90, § 3°, do CPC/15. Honorários na 

forma pactuada. Transitada em julgado de imediato. Arquive-se com as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. 

Cumpra-se. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 853450 Nr: 887-02.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98.709, TIAGO YUZO HENDO - 

OAB:OAB-SP 344867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca do mandado e certidão de fls. 56/57, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito. Ressaltando que a 

paralisação da mesma por prazo superior a 30 (trinta) dias, acarretará na 

sua devolução a Comarca de origem, sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 848046 Nr: 10811-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO GASPARELLO, SUELENE ROZA 

GASPARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca do mandado e certidão de fls. 58/59, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito. Ressaltando que a 

paralisação da mesma por prazo superior a 30 (trinta) dias, acarretará na 

sua devolução a Comarca de origem, sem cumprimento.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 813364 Nr: 680-37.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVOMAR JOSE DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MEDEIROS ARIAS - 

OAB:AOB/SP 259.885

 ...Defiro a produção de prova pericial e, nos termos do artigo 465 do 

Código de Processo Civil/2015, NOMEIO como perito nestes autos para a 

realização da prova postulada por ambos os litigantes a Sra. Alessandra 

Machado Landi Graf, Engenheira Química, cujos dados estão disponíveis 

na Secretaria. Fixo, para a entrega do laudo, o prazo de 30 (trinta) dias 

contados do recebimento do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 

valor a ser estabelecido a titulo de honorários periciais.Intime-se o perito a 

fim de que, em 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, bem 

como currículo, com comprovação de especialização e contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2º, CPC/2015).Tão logo 

apresentada a proposta de honorários, devem ser as partes intimadas 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465, 

§ 3º, CPC/2015).Considerando a vigência do Novo Código de Processo 

Civil, determino seja o valor dos honorários periciais arcado pela 

requerida, nos moldes do art. 95 do CPC/15, haja vista que a perícia foi por 

ela requerida.Tudo cumprido, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 765527 Nr: 83-05.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER ALVES VELASCO, ERALDO TEODORO 

VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:OAB/MT 12.412, SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - 

OAB:MT/5141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A

 Vistos etc. Trata-se de demanda que a autora intitula “Reclamatória Cível 

c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Antecipação de Tutela” 

ajuizada por VAGNER ALVES VELASCO em desfavor do BANCO ITAÚ 

S/A, já qualificados nos autos. Alega o autor, em síntese, que é correntista 

do banco réu, e que contraiu empréstimo bancário junto a ele. Afirma que 

procedeu à integral quitação do débito e, não obstante essa ocorrência, 

permaneceu sendo indevidamente cobrado pelo banco requerido. 

Assevera que, em face de suas reclamações quanto às indevidas 

cobranças, o banco estornou o valor devido em parte, deixando de 

devolver o que se referia aos encargos indevidamente cobrados quanto 

ao débito que não mais subsistia. Em face disso, o demandado negativou o 

nome do autor por dívida no valor de R$ 2841,11 (dois mil, oitocentos e 

quarenta e um reais e onze centavos). Assim, alega a inexistência desse 

débito, bem como que não conseguiu resolver administrativamente a 

questão. Em face disso, requer tutela antecipada para a exclusão de seu 

nome dos cadastros negativadores, a baixa do débito aludido, o 

reconhecimento da inexistência da dívida e a condenação do banco ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor. Junta 

documentos. A medida de urgência foi deferida às fls. 83. O demandado 

contestou às fls. 101, alegando, em resumo, que a dívida atacada na inicial 

é regular e que o autor não provou o pagamento. A parte autora impugnou 

a contestação. Foi designado este ato como última tentativa de 

composição amigável entre os litigantes, o que não aconteceu. Era o que 

tinha a relatar. Fundamento e Decido.[..]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 808842 Nr: 17605-45.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CAMPOS DE ANDRADE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO TEIXEIRA MORÍNIGO - 

OAB:OAB/SC 11646-B

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida da audiência de Conciliação 

designada para o dia 21/11/20108, às 16h00min, nos termos da decisão 

de fls. 331, conforme abaixo transcrita: "Vistos etc. Trata-se de ação de 

natureza cível, em que este Juízo vislumbra a possibilidade de que os 

litigantes ora envolvidos cheguem à solução consensual do conflito ora 

submetido à apreciação judicial. Registro, por oportuno, que propiciar o 

diálogo entre as partes a fim de criar ambiente adequado à conciliação ou 

à mediação nos litígios judiciais constitui providência que deve ser 

estimulada pelo Poder Judiciário, consoante inúmeros mecanismos 

previstos expressamente no Novo Código de Processo Civil (artigos 3º, § 

3º, 139, inciso V, e 165 e seguintes), os quais, por sua vez, vieram no 

lastro das disposições contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ. 

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 21 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 16H, a ser presidida por esta magistrada. 

Consigno, por oportuno, que, considerando que o processo em exame não 

demanda produção de novas provas, reclamando julgamento antecipado 

da lide, NÃO SENDO OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO 

SENTENCIADO NA AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE. 

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 813608 Nr: 779-07.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça a ser cumprida no Bairro Jardim 

Pindorama II – Rondonópolis - MT. O pagamento deverá ser realizado pela 

CPD - Central de Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no site 

do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 824692 Nr: 4504-04.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO SIQUEIRA MAIA, LEILA DIAS DE 

SOUZA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório de fls.57. Expeça-se carta precatória à Comarca de Alto 

Araguaia/MT para avaliação do bem indicado.

A seguir, intimem-se as partes a se manifestar, no prazo legal, conforme 

artigo 872, § 2º CPC/2015.

Não havendo discordância da avaliação, requeira o exequente o que 

entender de direito no sentido da expropriação, em 05 (cinco) dias, e 

conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 103015 Nr: 1222-17.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:OAB/MT/3504-A

 intimação dos procuradores das partes para manifestarem sobre a 

proposta do perito de fls 1003/1006, no prazo comum de 5 (cinco) dias art. 

465, § 3º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 892412 Nr: 2649-19.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DE FATIMA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDE LUIZ FIACADORI RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora da certidão do oficial de justiça a 

seguir transcrita:Certifico que não foi possível citar Andre Luiz Fiacadori 

Ramires, pois no endereço indicado soube do funcionário Jean disse que 

não há funcionário com este nome trabalhando na empresa.

Helson de Siqueira Correa

669

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 718404 Nr: 13864-02.2012.811.0003

 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): RONIZE GUELSI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que traga os autos o 

comprovante de depósito das dilifências do Oficial de Justiça mencionado 

na petição de fls. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 777655 Nr: 5321-05.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N C IMOVEIS LTDA, NELSON SILVEIRA CARVALHO, 

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GERALDO DE LIMA - 

OAB:6.266, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação do procurador da parte autora , para no prazo de 15(quinze) 

dias manifestar sobre a Reconvenção de fls 103/133

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 814135 Nr: 928-03.2016.811.0003

 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: BIANCA GOMES SEGURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALEB CARLOS GOMES DA SILVA, JOELSON 

GOMES MARTINS, ESPÓLIO DE NEIDE MARIA GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:21019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para comparecer em Cartório a 

fim de retirar a Carta de Adjudicação expedida nestes autos para as 

devidas providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 718547 Nr: 14012-13.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE CRISTOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 85, pelas razões ali apresentadas.

Assim, tendo em vista que a demanda em exame trata da validade da 

cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados 

por terceiros, deve permanecer suspensa até a publicação da decisão de 

mérito do E. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema n.º 958/STJ.

Desse modo, permaneça o processo suspenso, até o julgamento do RESp 

1.578.526/SP.

A seguir, certifique-se e conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 788710 Nr: 9700-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AECIO VICENTE NETO, ARLETE MARTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 intimação do procurador da parte autora, para no prazo legal manifestar 

sobre a certidão negativa do oficial de justiça de fls 70, bem como da 

Exceção de Pré -Executividade de fls 71/78.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 448231 Nr: 3410-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SHIGERU MATSUOKA, TAEKO MATSUOKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESTE TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/9896

 INTIMAÇÃO dos procuradores das partes da decisão de fls. 111 que 

designou audiência de tentativa de conciliação para o dia 26/07/2018, às 

09h00min, conforme a seguir transcrita: "Vistos etc. Defiro o pedido de 

sucessão processual da parte autora, conforme pedido e documentos de 

fls. 107. Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a 

fim de criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios 

judiciais constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder 

Judiciário, consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no 

Novo Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ. Desse modo, designo 

audiência de conciliação para o dia 26 de julho de 2018, às 09h. 

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 849234 Nr: 11162-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE LEITE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ROBERTO PESCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida da decisão que designou 

audiência de conciliação para o dia 26/07/2018, às 09h30min, conforme a 

seguir transcrita: "Vistos etc. Conforme postulado pela Defensoria Pública 

(fls. 46), designo audiência de conciliação para o dia 26 de julho de 2018, 

às 09h30. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 743918 Nr: 4328-93.2014.811.0003

 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: VILMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADI FARAH, NADIR AMARAL FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josinei Cristina Sousa Silva - 

OAB:15787/MT, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:17.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo 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.: 749087 Nr: 7299-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo 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.: 807131 Nr: 17060-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MULLER ME (AURORA ARMAZENS GERAIS), 

NILSON MULLER, OLDEMAR SCHEER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONXS TRADE S/A, MANOEL GARRIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NIGRO - OAB:8.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo 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.: 710802 Nr: 5788-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA VEÍCULOS LTDA, ELOI VITORIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo 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.: 727068 Nr: 7960-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA NARCIZA ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT10661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 381117 Nr: 9390-95.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELBERB COSTA BAIMA, SARA GOMES 

PRUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 Intimação dos patronos das partes, para querendo, manifestarem acerca 

do retorno dos autos do TJ/MT, no prazo legal, requerendo o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 777652 Nr: 5320-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINA ANTONIA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão de folha 98, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 438631 Nr: 7298-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K S CARVALHO & CIA LTDA EPP, KATIUSCIA 

SERRATH CARVALHO, GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO, ABIGAIL 

SERRATH DE MENEZES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, para manifestar-se a respeito 

das informações de folhas n° 184/188, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 390016 Nr: 3616-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca das 

informações de folhas n°188/189, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 795310 Nr: 12513-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FRANCISCO GASPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OsmarinoJosé de Melo - 

OAB:OAB/TO 779-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 814196 Nr: 963-60.2016.811.0003

 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: PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA, MULTIGRAIN S/A, 

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA 

- OAB:20897/O, Ronize Antonio Barbosa - OAB:13.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEGAR STECKER - 

OAB:9012/DF, NOELI ALBERTI - OAB:4061MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 intimação dos patronos das partes acerca do r. Despacho de folha 132, a 

seguir: "Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o interesse na 

produção de prova neste feito, em 05 (cinco) dias. Em caso positivo, 

deverão especificar as provas que desejam produzir e sua finalidade, sob 

pena de indeferimento e julgamento de plano da demanda manejada. A 

seguir, conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 418610 Nr: 1028-02.2009.811.0003

 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: JULIO CESAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO 

- OAB:MT/10.661

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo 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.: 283445 Nr: 6961-34.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CUNHA CASTEJON HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 Intimação do patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão de folha 206, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 729740 Nr: 10387-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES ROCHA E ABREU ROCHA LTDA 

ME, LUIZ RODRIGUES ROCHA, SILVESTRE STALLONE DE ABREU DE 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono d parte autora, acerca do r. Despacho de folha 160, 

a seguir: "Vistos etc. INTIME-SE a exequente a requerer o que entender de 

direito, indicando bens penhoráveis da parte devedora, em 05 (cinco) dias. 

Caso não o faça, ou não requeira providência efetiva destinada à sua 

localização, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 921, III, 

§ 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, decorrido o 

prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, conforme 

artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. Cumpra-se. 

Em seguida, conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 751993 Nr: 8764-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARIO GUIMARÃES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, acerca do r. Despacho de folha 7, 

aq seguir: "Vistos etc. Conforme decisão de fls. 61 foi deferida busca via 

sistema BACENJUD e INFOJUD para tentativa de localização do endereço 

da parte demandada. Dispostas as informações às fls.62/63, a parte 

autora quedou inerte sobre tais informes. INDEFIRO o petitório de fls. 65, 

vez que se trata de processo ajuizado no ano de 2014, sem que tenha 

havido, até a presente data, a citação da parte requerida, violando-se, 

assim, o princípio da duração razoável do processo. Ademais, INDEFIRO o 

pedido de fls. 66, visto que não existe a figura do arquivo provisório. 

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para se manifestar acerca de 

fls. 62/63, no que tange os endereços nele mencionados, conferindo 

regular prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco dias), requerendo 

o que entender de direito no sentido da citação da parte demandada, ainda 

que ficta, sob pena de extinção, conforme artigo 485, III, CPC/2015. Na 

mesma oportunidade, poderá a parte requerida postular a conversão da 

demanda ora em exame em ação executiva, conforme permissivo contido 

no Decreto-lei n. 911/69. A seguir, conclusos. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 731601 Nr: 11972-24.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANA KEILA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:OAB/MT15687A, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que a demanda em exame trata da validade da cobrança, 

em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por 

terceiros, deve permanecer suspensa até a publicação da decisão de 

mérito do E. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema n.º 958/STJ.

Desse modo, permaneça o processo suspenso, até o julgamento do RESp 

1.578.526/SP.

A seguir, certifique-se e conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 715493 Nr: 10777-38.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON NOVAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos etc.

Tendo em vista que a demanda em exame trata da validade da cobrança, 

em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por 

terceiros, deve permanecer suspensa até a publicação da decisão de 

mérito do E. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema n.º 958/STJ.

Desse modo, permaneça o processo suspenso, até o julgamento do RESp 

1.578.526/SP.

A seguir, certifique-se e conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 767009 Nr: 900-69.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VONILDO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP

 Vistos etc.

Tendo em vista que a demanda em exame trata da validade da cobrança, 

em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por 

terceiros, deve permanecer suspensa até a publicação da decisão de 

mérito do E. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema n.º 958/STJ.

Desse modo, permaneça o processo suspenso, até o julgamento do RESp 

1.578.526/SP.

A seguir, certifique-se e conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 719704 Nr: 743-67.2013.811.0003

 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: FABIANO ALBANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATE GARCIA 

LOPES - OAB:OABMT11.877-A

 Vistos etc.

Tendo em vista que a demanda em exame trata da validade da cobrança, 

em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por 

terceiros, deve permanecer suspensa até a publicação da decisão de 

mérito do E. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema n.º 958/STJ.

Desse modo, permaneça o processo suspenso, até o julgamento do RESp 

1.578.526/SP.

A seguir, certifique-se e conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 768409 Nr: 1438-50.2015.811.0003

 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: JAIR CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ARRUDA PEDROSO DE 

ANDRADE - OAB:13702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT/5308 - A

 Vistos etc.

Tendo em vista que a demanda em exame trata da validade da cobrança, 

em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por 

terceiros, deve permanecer suspensa até a publicação da decisão de 

mérito do E. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema n.º 958/STJ.

Desse modo, permaneça o processo suspenso, até o julgamento do RESp 

1.578.526/SP.

A seguir, certifique-se e conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 720135 Nr: 1180-11.2013.811.0003

 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: LUCINEI DELMONDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos etc.

Tendo em vista que a demanda em exame trata da validade da cobrança, 

em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por 

terceiros, deve permanecer suspensa até a publicação da decisão de 

mérito do E. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema n.º 958/STJ.

Desse modo, permaneça o processo suspenso, até o julgamento do RESp 

1.578.526/SP.

A seguir, certifique-se e conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 880773 Nr: 10551-57.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONALISA ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA DA CRUZ PANIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 Diante do exposto e com tais considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO AVENTADOS pela autora, mantendo a decisão embargada 

na íntegra, tal como foi lançada. 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.Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 792315 Nr: 11220-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 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
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 772543 Nr: 3376-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANO SANTOS MUNIZ ME, CLAUDIANO 

SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 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.: 720802 Nr: 1844-42.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C WORLD IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA ME, AFONSO FERREIRA MACHADO, CLAUDIA MARA DE JESUS 

MACHADO, ANTONIA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de busca do endereço da executada Claudia Mara via 

Renajud, eis que não há convênio com referido sistema para essa 

finalidade.

Considerando a notícia do falecimento do executado Afonso Ferreira 

Machado, na forma do art. 313, inciso I c/c art. 110, ambos do CPC/15, 

determino A SUSPENSÃO PROCESSUAL, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

até que o exequente indique sucessores do falecido para prosseguir 

nesta demanda, sob pena de, em não o fazendo, extinguir-se o feito em 

relação a ele, consoante artigo 485, III, CPC/2015.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente a informar os 

sucessores em 05 (cinco) dias, bem como requerer o que entender de 

direito quanto à citação da executada Cláudia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 417903 Nr: 336-03.2009.811.0003

 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: VALDETE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS 

PERNAMBUCANAS, SEMP TOSHIBA INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT, VALGNEY DE OLIVEIRA - OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED NOGUEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:20062/PR, RENATO DE BRITTO GONÇALVES - 

OAB:144.508/SP, RODRIGO FERNANDO LOPES - OAB:12499-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a petição de acordo 

juntada às fls. 369/370 e petitório de fls. 371, requerendo o que entender 

de direito em 15 (quinze) dias.

Em seguida, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 70344 Nr: 5912-60.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MARTINS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEVANIR JOSE MORBI - 

OAB:167125/SP, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 291/294. Proceda-se às anotações 

necessárias.

No mais, DEFIRO o pedido de penhora do bem indicado pela parte credora 

às fls. 274/275.

Proceda-se ao necessário, materializando a penhora por meio de termo, 

atentando ao disposto no artigo 838 do CPC/2015, intimando-se ambas as 

partes.

Após, expeça-se carta precatória com finalidade de avaliação do imóvel, 

de tudo intimando-se ambos os litigantes. Deverá constar dentre as 

finalidades da missiva, ainda, a expropriação do bem na forma pretendida 

pelo credor, caso não haja manifestações dos litigantes no prazo de lei 

quanto ao ato acima determinado (avaliação), tudo nos termos da lei 

processual civil vigente.

Consigno que deverá o coproprietário do imóvel objeto da penhora, 

constante na matrícula acostada às fls. 285-verso, ser intimado para 

tomar ciência das garantias que lhes são reservadas, nos termos do art. 

843, §1°, do CPC/15.

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 274268 Nr: 5845-27.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA 

BALBINO, ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a notícia do falecimento do executado José Augusto 

Figueira Balbino, com amparo no artigo 110 do CPC/15, defiro o pleito de 

substituição processual, para constar no polo passivo da relação 

processual a inventariante Lucia Maria da Silva Balbino, indicada às fls. 

102, anotando-se o necessário no registro, distribuição e capa dos autos.

Determino a citação do espólio, na pessoa da Sra. Lucia Maria da Silva 

Balbino, para efetuar o pagamento do débito, ou, querendo, apresentar 

embargos, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 791694 Nr: 10963-56.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINA BATISTA DE BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TEODORO PORTO - 

OAB:22820/0, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT8506A

 Vistos etc.

Observo que a parte executada depositou o montante devido, havendo a 

exequente postulado a expedição de alvará para levantamento dos 
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valores.

Assim sendo, providencie-se o necessário ao levantamento do quantum 

depositado, expedindo-se alvará para depósito na conta indicada às fls. 

151, observando se há nos autos procuração do peticionário para receber 

e dar quitação, bem como os termos e prazos do Provimento n. 68/2018, 

do CNJ.

Diante da quitação integral do débito, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil de 

2015.

Eventuais custas finais pelo devedor.

Tudo cumprido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708021 Nr: 2851-06.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CLEMENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.

Observo que a parte executada depositou o montante devido, havendo a 

exequente postulado a expedição de alvará para levantamento dos 

valores.

Assim sendo, providencie-se o necessário ao levantamento do quantum 

depositado, expedindo-se alvarás para depósito nas contas indicadas às 

fls. 139, observando se há nos autos procuração do peticionário para 

receber e dar quitação, bem como os termos e prazos do Provimento n. 

68/2018, do CNJ.

Diante da quitação integral do débito, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil de 

2015.

Eventuais custas finais pelo devedor.

Tudo cumprido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 430410 Nr: 12299-08.2009.811.0003

 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: JOAO BATISTA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE OLIVEIRA, LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ester da Silva Manso Gomes - 

OAB:15101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 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.: 351017 Nr: 6124-37.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DE BARROS PINTO, SENTEGE SERVICOS 

TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA, FLAVIA MAIA DE BARROS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRATARI CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Indefiro a diligência postulada retro, porquanto revela-se medida inócua e 

ineficaz a intimação editalícia do executado para indicar bens passíveis de 

penhora, mormente ao se considerar que o feito já se arrasta desde o ano 

de 2005, sendo ônus do credor a indicação de bens para satisfação do 

crédito exequendo.

Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito para fins de satisfação do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão dos 

autos, nos moldes do art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708605 Nr: 3469-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA, ELIAS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E M DE FREITAS TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, 

RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 108/110, pelos fundamentos já esposados às fls. 

71, haja vista que ainda subsiste o gravame de alienação fiduciária sobre 

o veículo indicado.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito para 

fins de satisfação do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão dos autos, nos 

moldes do art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 775208 Nr: 4315-60.2015.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE ALMEIDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 39 e 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.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 740168 Nr: 2104-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE DE SOUSA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A, DEISE VIEIRA FERREIRA - OAB:10.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Havendo necessidade de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 2018, às 9h30min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Desde já, defiro a expedição de carta precatória para oitiva de eventuais 

testemunhas residentes em outra Comarca.
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 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 820317 Nr: 3100-15.2016.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA OLIVEIRA DA SILVA, FLÁVIO ROBERTO DA 

SILVA, THIAGO DE SANTANA SILVA, FABRICIO MIGUEL DA SILVA, 

FABIOLA LAYHANE BARBOSA DA SILVA, ALYNE SANTANA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 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.: 723255 Nr: 4248-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN MOURA E SILVA - ME, LILIAN MOURA E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:12196

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo às fls. 146/148 

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;

(...)”.

Posto isso, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15.

Custas pelos devedores.

No mais, suspendo o feito pelo período necessário ao cumprimento do 

acordo.

 Decorrido o prazo, intime-se o exequente a se manifestar, e conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 731311 Nr: 11739-27.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON PEREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:OAB/MT 16.145, WANDERSON CLAYTON PESTANA - 

OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT/8506-A

 Vistos etc.

 Considerando o depósito do valor integral devido pela parte demandada, 

havendo anuência da parte demandante (fls.185), JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil 

de 2015.

 Providencie-se o necessário ao levantamento do quantum depositado, 

expedindo-se alvará para depósito na conta indicada na petição de 

fls.184/186, haja vista que há nos autos procuração do peticionário para 

receber e dar quitação (fl.15).

 Custas conforme sentença de fls.151/153.

 Tudo cumprido e levantado o valor pela parte, nada mais havendo 

pendente, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 389101 Nr: 2729-66.2007.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELLA SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:OAB/MT 10.453

 Vistos etc.

Diante o acordo entabulado pelos litigantes na demanda executiva de 

código 380874, consoante fls. 278/281, e já tendo sido este processo 

decidido de forma definitiva, caso nada mais haja pendente, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 451830 Nr: 7009-41.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA HELENA MOREIRA DA SILVA, DIONISIO 

FRANCISCO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 188/189.

 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.

 Honorários na forma pactuada.

Custas conforme sentença de fls.144/147.

Nada mais havendo pendente, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 405671 Nr: 1362-70.2008.811.0003

 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: RAIMUNDA DE LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 
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OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 137/138.

 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.

 Honorários na forma pactuada.

Custas conforme sentença de fls. 130/131.

Nada mais havendo pendente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 714942 Nr: 10192-83.2012.811.0003

 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): RODRIGO MOREIRA BATISTA, RODRIGO 

MOREIRA BATISTA - ME, MARCELO PEREIRA

 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:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 126/129.

Pois bem. A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, alínea “b”, da Lei n.º 13.105/15 - 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, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, da Lei n.º 13.105/15.

 Honorários na forma pactuada.

 Custas pelo devedor.

Suspendo o processo pelo período necessário ao cumprimento do acordo.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente a se manifestar, e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 381117 Nr: 9390-95.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELBERB COSTA BAIMA, SARA GOMES 

PRUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1374-07.1996.811.0003

 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): PAULO SERGIO ALVES DE LIRA, MARIA DE 

LOURDES SILVA RODRIGUES, MANOEL CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MG 22.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CAVALCANTE 

BARBOSA - OAB:MT/ 13.127-B

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca do r. 

Despacho de folha 241, transcrito a seguir: "Vistos etc. Manifeste-se a 

parte exequente a respeito do petitório de fls. 237/238, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 34191 Nr: 8894-52.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 Intimação da parte exequente para que se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 404468 Nr: 205-62.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Observo que a parte executada não foi procurada no endereço de fls. 65 

e 78.

Assim sendo, previamente à citação editalícia, de modo a tentar a 

localização pessoal do devedor, determino seja expedida carta para 

citação do devedor no endereço acima referido.

Expeça-se o necessário, impulsionando-se o feito.

Decisão

Decisão 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 DECISÃO Processo: 1003670-13.2018.8.11.0003 

REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por ANTONIO GOMES DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, todos 

devidamente qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que é 

titular da UC 6/2565259-5 e que, na data de 15.05.2018, foi surpreendido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 400 de 616



com a suspensão do fornecimento de energia elétrica da referida Unidade 

Consumidora de forma injustificada. Aduz que, ao encontrar em contato 

com a demandada, foi informado que a suspensão se deu em razão do 

inadimplemento da fatura do mês 02/2018, com vencimento para 

05/03/2018, no valor R$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos). 

Assevera que aludida fatura encontra-se devidamente adimplida. Por 

conta de tais fatos, pleiteia o requerente a concessão da tutela de 

urgência, a fim de que seja determinado que a requerida restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica de sua Unidade Consumidora. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Por meio da decisão de ID 

13267561, foi determinado que a parte autora acostasse aos autos 

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 fim de melhor subsidiar a análise do pedido 

de tutela de urgência apresentado. Por meio da petição de ID 13268707, o 

demandante informou que não recebeu qualquer notificação de corte ou 

reaviso de alguma fatura pendente, e que no Histórico de contas da 

Unidade Consumidora consta como pendente de pagamento a fatura com 

vencimento para 05.03.2018, no valor de R$ 28,10 (vinte e oito reais e dez 

centavos). Aduz que aludida fatura foi adimplida com antecedência, 

consoante comprovante acostado. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pelo requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que a parte 

autora teve o fornecimento de energia elétrica de sua Unidade 

Consumidora suspenso, sem notificação prévia. Demais disso, o 

demandante alega estar adimplente com os pagamentos das faturas, não 

havendo contas em aberto, consoante comprovantes da pagamento e 

Histórico de Contas acostados à exordial. 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. 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 24 (vinte e quatro) horas, 

RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora da parte autora, 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 o regular adimplemento das faturas que se 

vencerem durante o decorrer da demanda. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 09 de agosto de 2018, às 09h, 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 IMEDIATAMENTE, INCLUSIVE EM 

PLANTÃO JUDICIÁRIO. Rondonópolis/MT, 18 de maio de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003690-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DIAS DE SOUZA (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: 1003690-04.2018.8.11.0003 

AUTOR: ISRAEL DIAS DE SOUZA 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 ISRAEL DIAS DE SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que é titular da UC n. 

6/921696-1 e que, no mês de agosto de 2017, foi surpreendido com o 

recebimento de uma fatura emitida pela requerida no valor de R$ 2.925,73 

(dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), com 

vencimento para o dia 30/10/2017. Aduz que, na audiência realizada junto 

ao Procon, a requerida informou que tal cobrança é proveniente de 

recuperação de consumo do período de fevereiro de 2015 a agosto 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 suspender o 

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 pelo 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 duas faturas com valor muito 

superior ao comumente consumido pela parte autora, o que pode constituir 

cobrança indevida, estando o 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$ 2.925,73 (dois mil 

novecentos e vinte e cinco reais e setenta e três 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 

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 09 de agosto de 2018, às 09h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 
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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, 18 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001535-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISUL ALIMENTOS SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LEMOS MACHADO OAB - RS31005 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANY SOUSA TUNES 00329583158 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000113-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANI SOMAVILLA BAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1009934-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA ROCHA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009934-80.2017.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

ingressou com ação de exibição de documentos, visando a concessão de 

medida liminar, para que o banco requerido exiba-lhe os documentos 

descritos na inicial. Observa-se que o rito do pedido de exibição de 

documentos tem seu procedimento próprio previsto no artigo 396, sgs, do 

CPC, motivo pelo qual o pedido liminar torna-se inviável, vez que ao 

receber essa inicial já será determinado que o requerido apresente os 

documentos no prazo legal. Dessa forma, deixo de apreciar o pedido de 

concessão de medida liminar para a exibição de documentos. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Cite o requerido para, querendo, apresente resposta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 398, do CPC. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de maio de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002693-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CAVALCANTI GARCIA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO MAIQUE OAB - SP87853 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS PROCESSO Nº. 1002693-55.2017.8.11.0003 PARTES: N. 

W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA HELIO CAVALCANTI GARCIA FILHO 

Certidão Certifico que, em cumprimento à decisão id 11984087, os 

documentos id. nº. 9659355, 9982796 e 998217 foram excluídos dos 

presentes autos, face à impossibilidade de desentranhamento via sistema, 

ficando as partes cientes de referida exclusão, bem como o executado, 

na pessoa do seu advogado, intimado, para, querendo, apresentar a 

mencionada defesa nos moldes determinados pelo CPC. Rondonópolis-MT, 

18 de maio de 2018 LUCIANA GIARETTA SENEN Analista Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 

34106100

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002848-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE ALIMENTOS TUPI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CENTER MITSUCAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002848-24.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000309-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEZIA RESPLANDE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LOUREDO FILHO OAB - MT0015840A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009944-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DIAS DE MORAIS FILHO & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA DE SOUSA FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009944-27.2017.8.11.0003 

AUTOR: NELSON DIAS DE MORAIS FILHO & CIA LTDA - EPP RÉU: 

ROGERIO PEREIRA DE SOUSA FREITAS Vistos etc. 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 da parte demandada, 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. Cumpra-se com urgência, haja 

vista a proximidade da audiência conciliatória designada nestes autos (dia 

28 de junho de 2018, às 09h30min). Às providências. RONDONÓPOLIS, 18 

de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002132-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA SILVA TENORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REYNALDO HELIO DA COSTA NETO OAB - BA43435 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAÇÃO SOBRE OS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE 

REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714038 Nr: 9197-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA NEVES, JOSE CARLOS DE 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA KELLY CHAVES 

SBRISSA - OAB:OAB/MT 8963

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER 

SHIMOSAKAI, para devolução dos autos nº 9197-70.2012.811.0003, 

Protocolo 714038, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816164 Nr: 1615-77.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LICIANO LIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 1615-77.2016.811.0003, 

Protocolo 816164, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 746882 Nr: 6092-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTACASTERNES SERVIÇOS DE SONDAGEM E 

FUNDAÇÃO LTDA, LIGIA MARIA ASINELLI TERNES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGILIO JOSE TERNES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA 

- OAB:OAB/SC11636A, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 

17.804-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA PARA 

PROVIDENCIAR CÓPIAS DOS DOCUMENTOS DE FLS. 82/123, PARA 

POSTERIOR DESENTRANHAMENTO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447844 Nr: 3023-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAILZE OLIVEIRA FLÁVIO, LOURENÇO RODRIGUES 

NOGUEIRA, EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152.165

 INTIMAÇÃO da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, 

para pagamento do débito no valor de R$ 34.273,31 (trinta e quatro mil 

duzentos e setenta e três reais e trinta e um centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 808187 Nr: 17386-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ADRIAN FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE TORNO SEM EFEITO A CERTIDÃO DE FLS. 60, VEZ QUE A 

AUTORA É BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

CONFORME DEFERIMENTO DE FLS. 31.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 61406 Nr: 9799-86.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMINAS FERRAZ DE ANDRADE NETO, DALTRO 

EDSON DOS SANTOS DAMIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON FRAGA DE MORAES, MERCADÃO 

DOS FREIOS LTDA, DENILSON FRAGA DE OLIVEIRA, NILSON FRAGA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313

 Código nº 61406

Vistos etc.

1.0 - Analisando os autos, vê-se que em relação aos honorários periciais 

restou consignado na decisão à fls. 346, que seriam pagos no final da 

demanda ou pelo Estado, tendo em vista o benefício da Justiça Gratuita 

concedido ao exequente.

 Portanto, não há como determinar que o exequente efetue o pagamento 

dos honorários periciais pleiteados à fls. 510/511, em razão dos 

benefícios da Justiça Gratuita a ele concedido.

Assim, tendo em vista que até o presente momento não houve alteração 

nas condições econômicas da parte e ante o lapso temporal desde a 

fixação dos honorários (2013), intime o Sr. Expert para que promova a 

extração das cópias pertinentes e/ou certidão comprobatória de seu 

crédito, para que possa pleitear em ação própria o recebimento dos 

honorários periciais pelo Estado.

2.0 - O patrono do exequente, comparece aos autos e informar que o 

credor, ainda em vida, transferiu os créditos deste feito, mediante 

escritura pública lavrada em 12.07.2011 (fls. 514), ao Sr. Jander Cláudio 

Flores de Araújo, que por sua vez transferiu o direito ao crédito a 

Jeremias Ferraz de Andrade Neto e Daltro Edson dos Santos Damian, na 

proporção de 20% e 80%, respectivamente, conforme consta à fls. 

515/516 e 517.

O artigo 778, §1º, III, do CPC/15, prevê a possibilidade da execução 

prosseguir em sucessão ao exequente originário pelo cessionário, quando 

houver a possibilidade de transferir o direito resultante do título executivo, 

sendo dispensada a anuência da parte devedora.

Nesse sentido:

“Execução de título extrajudicial. Cessão de crédito. Substituição 

processual. Anuência dos executados. 1 - Pode promover a execução, ou 

nela prosseguir, o cessionário, quando o direito resultante do título 

executivo lhe foi transferido por ato entre vivos (CPC, art. 567, II). 2 - 

Desnecessária a anuência dos executados quanto à substituição 

processual, sobretudo se esses sequer foram citados. Quando forem 

citados, terão ciência de quem executa a dívida da qual são devedores. 3 

- Agravo provido. (TJ-DF - AGI: 20150020168842, Relator: JAIR SOARES, 

Data de Julgamento: 19/08/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 25/08/2015 . Pág.: 252)” (grifei)

"Cédula de crédito bancária. Cessão de crédito. Pleito de substituição do 

polo ativo. Possibilidade. Processo executivo que possui regra própria. 

Artigo 567, II, do Código de Processo Civil. Desnecessidade de anuência 

do devedor. Cessão comprovada. Precedente do STJ. Agravo provido. 

(TJ-SP, AI 20262501720158260000, Relator: Sebastião Flávio, 23ª Câmara 

de Direito Privado. julg. 15.07.15, publ. 22.07.15)" (grifei)

Assim, nos termos do artigo 778, §1º, III, do CPC/15, defiro o pedido à fls. 

512/513, procedendo as devidas alterações na capa dos autos e nos 

demais registros, constando no polo ativo da lide "Jeremias Ferraz de 

Andrade Neto e Daltro Edson dos Santos Damian".

Dê-se ciência aos devedores acerca desta decisão.

Intime os credores para promoverem o andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 2016.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 740377 Nr: 2223-46.2014.811.0003

 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): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 Processo nº 740377

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que as partes 

entabularam acordo, conforme termo de audiência à fls. 49, com a 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Considerando que a avença foi firmada em 22/05/2014, ou seja, pela 

antiga administração do Município de Rondonópolis; considerando, ainda, 

que, instado a manifestar-se, o demandado limitou-se a carrear aos autos 

"memorandos" que nada comprovam sobre o cumprimento do acordo 

homologado judicialmente; Considerando, também, a necessidade de 

oportunizar a atual administração municipal de inteirar-se da transação 

havida e ratificá-la, hei por bem designar data tal desiderato para o dia 

16/05/2018, às 16h00.

Intime.

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813038 Nr: 537-48.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JHON DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO XAVIER, ROSANA 

MARCONDES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DE JESUS 

LAURINDO - OAB:18483/O

 Diante do exposto, defiro o pedido formulado à fls. 63/65. Determino o 

arresto do imóvel inscrito na matrícula nº. 3392, do Cartório de Registro de 

Imóveis de Pedra Preta/MT., bem como, o arresto dos bens móveis dados 

em garantia na Cédula de Crédito Bancário, fls. 17/20, devidamente 

relacionados à fls. 63-v, observando o endereço fornecido nos autos. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 04 de abril de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431632 Nr: 292-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, 

VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO, ERMES RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, FERNANDO MARTINS GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 17449-A

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CESSÃO DE CRÉDITO - PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE - OBSERVÂNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - INOCORRÊNCIA 

- NOTIFICAÇÃO - VALIDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL 

AFASTADA - REDUÇÃO DA PENHORA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE.(...)- Se os bens indicados sequer foram avaliados, não 

é possível falar em excesso de penhora.- Pode o executado requerer, nos 

próprios autos da execução, a redução da penhora, caso constatado o 

seu excesso.(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.13.080605-3/001, 

Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL).EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL 
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PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - REDUÇÃO DA PENHORA - AUSÊNCIA DO 

VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO PENHOR E DA 

HIPOTECA - IMPOSSIBILIDADE.I - Nos termos do art. 685, I, do CPC, o juiz 

pode reduzir a penhora, mediante simples petição do devedor na 

execução, mas somente após a avaliação dos bens constritos e a 

verificação do valor atual do débito. Assim, inexistindo nos autos o valor 

atualizado do débito, produzido sob o crivo do contraditório, não há que se 

falar em redução da penhora, porque impossível se aferir, com segurança, 

o alegado excesso da penhora;II - A extinção do penhor e da hipoteca 

somente pode ocorrer nos casos previstos nos artigos 1.436 e 1.499, 

ambos do Código Civil, respectivamente, o que não se deu nesta seara.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.05.061794-9/002, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL).Intime.Rondonópolis-MT, 15 

de maio de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 353786 Nr: 8823-98.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID, ESPÓLIO 

DE AGNALDO ALVES BENEVIDES SANTANA, FREDERICO DOS SANTOS 

FRICK, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR, NEI CLAUDEMIR BONIM, 

ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS, AHMAD HUSSEIN HAIDAR AHMAD, 

LUIS PASCOALOTO CUCHI, CRISTÓVÃO REIS DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:OAB/MT: 10.192, MIGUEL TOSTES DE ALENCAR - 

OAB:RS/13.845

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão do feito em razão do 

acordo firmado entre as partes. Assim, impulsiono os autos para intimação 

do credor para informar, no prazo legal, acerca do cumprimento integral, 

ou não, da transação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710307 Nr: 5270-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS, COOPERSERRA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/9977 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a Gestora Judicial certificou que já 

decorreu o prazo de suspensão do presente feito e intimou a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, oportunidade em que 

esta postulou a penhora on line das contas do executado Alexandre 

Augustin.

Contudo, em que pese a certidão de decurso de prazo da Gestora, o 

período de blindagem da recuperação judicial dos executados Alexandre 

Augustin e Louize ainda não decorreu, pois foi prorrogado até a 

realização da Assembléia Geral de Credores, a qual ainda permanece 

suspensa por decisão proferida em agravo de instrumento junto ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Dessa forma, INDEFIRO o petitório retro e determino que os autos 

permaneçam suspensos até o decurso efetivo do prazo de blindagem.

Por fim, consigno que, em consulta ao processo de recuperação judicial 

em trâmite perante a 4ª Vara Cível, via sistema Apolo, verifiquei que 

somente os executados Alexandre Augustin e Louize ingressaram com 

pedido de recuperação judicial, não figurando a executada Cooperserra 

no polo ativo daquela ação.

 Assim, considerando que a executada Cooperserra não se encontra em 

recuperação judicial, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito em relação a ela, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409555 Nr: 5272-08.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALBERTO PERGO 

CHILANTE, para devolução dos autos nº 5272-08.2008.811.0003, 

Protocolo 409555, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788923 Nr: 9788-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

LIDIA MIGUEL, LIDIA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ORONDJIAN - 

OAB:5.314, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - OAB:OAB/MS/12819, 

EDUARDO POSSIEDE ARAÚJO - OAB:17701, MARCELO ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:6.389-MS, THIAGO POSSIEDE ARAÚJO - OAB:17700

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALBERTO PERGO 

CHILANTE, para devolução dos autos nº 9788-27.2015.811.0003, 

Protocolo 788923, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728398 Nr: 9199-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO CESAR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT,  SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HIGHOR DJAMÍLER 

MENDES SANTOS, para devolução dos autos nº 9199-06.2013.811.0003, 

Protocolo 728398, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708593 Nr: 3456-49.2012.811.0003

 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): XAVIER LOPES & SOUZA LTDA ME, SILVIO 

CESAR XAVIER LOPES, KELEY DIANE MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 3456-49.2012.811.0003, Protocolo 

708593, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803212 Nr: 15663-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE DA SILVA NUNES SALLES, ROGERIO SALLES 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA, NEUZA 

MARIA BREDA, JOSE ROBERTO DA SILVA, CLEUZA FERREIRA DOS 

SANTOS, AMAURI GONÇALVES DE OLIVEIRA, CANDEMAR CECILIO 

FECHENER VICTORIO, WALKYRIA LEAO FERREIRA, ESPÓLIO DE 

PETRONIO FERREIRA, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REUEL DE MEIRELES 

FELTRIN, para devolução dos autos nº 15663-75.2015.811.0003, Protocolo 

803212, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14676 Nr: 208-47.1990.811.0003

 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: ADEILZA MARIA DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSE 

ROSENDO DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSEFA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, ZAHIA 

ANIS ABOU DIAB, NAJIA E-AMAR HANZE, LUIZ MESTRINER, WISSAN 

SALIM TABET HAMZE, RIFAET NAIN CHARAFEDINE, SAMIR MELHEM 

HAMZE, ASSOCIAÇÃO DOS DETETIVES PARTICULARES DE MATO 

GROSSO, ESPÓLIO DE OVÍDIO OLIVEIRA GARCIA, DUZOLINA SANTELLO 

MESTRINER, MARIA CONCEIÇÃO SADDI, JUPIA OLIVEIRA MESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA 

- OAB:1578, VLADIMIRO AMARAL DE SOUZA - OAB:/MT 1578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

Disney Oliver Sivier - OAB:4797-MT, ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470-MT, IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:OAB/MT Nº 8213, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, NELSON PEREIRA 

LOPES - OAB:3951/MT, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:6.053-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VLADIMIRO 

AMARAL DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

208-47.1990.811.0003, Protocolo 14676, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19171 Nr: 8641-98.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO ULIANO, NEYLA SOUZA ULIANO, 

ROMULO ULIANO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR 

- OAB:5169 MT, VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI, para devolução dos autos nº 

8641-98.1994.811.0003, Protocolo 19171, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405014 Nr: 749-50.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAYLANE 

BENEVIDES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

749-50.2008.811.0003, Protocolo 405014, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA TORRES DA COSTA RODRIGUES OAB - SP305186 

(ADVOGADO)

SIDNEI AGOSTINHO BENETI FILHO OAB - SP147283 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALISON MENDES NOGUEIRA OAB - MG130555 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, nos dias 05/07/2017 e 

25/07/2017, às 08 h e 16h30min, compareci ao endereço indicado no r. 

mandado, onde, em ambas as oportunidades, verifiquei que o imóvel 

encontrava-se fechado. No dia 16/08/2017, às 15h30min, compareci 

novamente ao referido endereço, onde, após as formalidades legais, fui 

informado que a parte devedora não se encontrava no local, bem como 

residiria no Condomínio Village do Serrado, nesta cidade e Comarca. 

Certifico ainda que, nos dias 18 e 26/09/2017, às 14 h, 17h10min, 

12h10min e 15 h, compareci à empresa Master Agroindustrial (BR 364, KM 

119) e ao Condomínio Village do Cerrado, contudo sem êxito em localizar o 

requerido. Certifico que, no dia 04/10/2017, às 16h15min, compareci à 

empresa Master Agroindustrial, onde, após as formalidades legais, 

PROCEDI À CITAÇÃO DE MARCOS LEÃO CAVALCANTE, que, após 

conhecimento do inteiro teor do r. mandado, exarou assinatura na cópia, 

aceitando suas vias. DAS DILIGÊNCIAS, a fim de dar fiel cumprimento ao r. 

mandado, foram realizadas diligências ainda não pagas, em um total de 

120 km; dessa forma, restam diligências realizadas e ainda não pagas que 

somam R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Assim, em consonância 

com a legislação vigente, requeiro seja intimada a parte solicitante para 

que pague as diligências acima, via guia de complementação de diligências 

vinculada a este Oficial de Justiça, a qual deve ser solicitada na Central de 

Mandados, no Fórum de Rondonópolis – MT, contato (66) 3410-6100. 

RONDONÓPOLIS/MT, 18 de outubro de 2017. JOACYR SILVA DA COSTA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002079-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

MARCOS LEAO CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

presente mandado, compareci ao endereço mencionado, que estando 

procedi a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. 

EXPORTAÇÃO LTDA, na pessoa do representante senhor MARCO LEÃO 

CAVALVANTE, de conformidade com os termos do da inicial e do 

mandado, o qual ciente recebeu a contra fé, conforme assinatura no 

mandado. Certifico ainda que não foi possivel proceder a CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO de NORIVAL DE OLIVEIRA NETO, em razão de não 

encontrá-lo, pois não trabalha neste unidade. Certifico mais que devolvo o 
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presente mandado, para que a parte autora indique bens a penhora, caso 

não haja pagamento do debito. Rondonópolis MT, 14 de março de 2018. 

NARCIZA RODRIGUES DE SOUZA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010148-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DAMASCENA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010148-71.2017.8.11.0003 AUTOR: JHONATAN 

DAMASCENA ROCHA Advogado do(a) AUTOR: NILSON NOVAES PORTO 

- MT20487/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002647-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KETULLY ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VILELA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002647-66.2017.8.11.0003 REQUERENTE: KETULLY 

ALMEIDA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ANGELO BERNARDINO 

DE MENDONCA JUNIOR - MT16330/O REQUERIDO: DANIEL VILELA DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERIDO: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - MT21784/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, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010087-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO DE ARAUJO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010087-16.2017.8.11.0003 AUTOR: SILVANIO DE 

ARAUJO SILVA Advogado do(a) AUTOR: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - MT0018396A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

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: 1000668-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA BUENO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

VANDERLEA ROSA DUARTE - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação da requerida 

Vanderlea.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009973-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PAULINO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009973-77.2017.8.11.0003 AUTOR: FERNANDO 

PAULINO DA CRUZ Advogado do(a) AUTOR: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - MT0018396A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000048-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO ROSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000048-23.2018.8.11.0003 AUTOR: ROSALINO ROSA 

DE SOUZA 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004705-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (RÉU)

OSNI FERREIRA DE SOUSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004705-76.2016.8.11.0003 AUTOR: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - MS12002 RÉU: OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME, OSNI 

FERREIRA DE SOUSA Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) RÉU: 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003514-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARINA FLORES DOS SANTOS (AUTOR)

VINICIUS PROENCA FLORES DOS SANTOS (AUTOR)

L. P. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JBS S/A (RÉU)

ROBSON MAGALHAES SEVERINO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003514-25.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LAURA MARINA FLORES DOS SANTOS, LORENA PROENCA 

FLORES DOS SANTOS, VINICIUS PROENCA FLORES DOS SANTOS RÉU: 

JBS S/A, ROBSON MAGALHAES SEVERINO Vistos e examinados. 

Intime-se a parte autora para que proceda a juntada de cópia legível do 

seu documento pessoal (RG e CPF), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001543-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UBALDO TOLENTINO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE SANTOS MACHADO OAB - MT13023/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001543-39.2017.8.11.0003 REQUERENTE: UBALDO 

TOLENTINO DE BARROS Advogado do(a) REQUERENTE: KADMO 

MARTINS FERREIRA LIMA - MT0007039A REQUERIDO: LM SOUSA 

RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - EPP Advogado do(a) REQUERIDO: 

MICHELLE SANTOS MACHADO - MT13023/O DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001279-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MENDES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001279-85.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 63.681,48; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: GUSTAVO MENDES DE FREITAS Parte Ré: RÉU: RIBEIRO, 

VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME 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 05 de julho de 

2018, às 08:30 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. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009919-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER MATZEMBACKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009919-14.2017.8.11.0003. 

AUTOR: KLEBER MATZEMBACKER RÉU: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para 

que proceda a juntada de cópia legível do seu documento pessoal (RG e 

CPF), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001765-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte requerente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007209-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JANETE COSTA (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007209-21.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ISRAEL 

COSTA RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO AMARAL DE 

FREITAS - MT0015476A REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003646-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VIEIRA SOARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010564-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/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: 1000441-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE BATISTA ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007881-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO FAGUNDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE TOME CIÊNCIA DE QUE FOI 

EXPEDIDO NOVO ALVARÁ ELETRÔNICO QUE RECEBEU O NÚMERO 

405322-2.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008020-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALECXANDER PEREIRA BICALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O (ADVOGADO)

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PEREIRA GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008020-78.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: ALECXANDER 

PEREIRA BICALHO EXECUTADO: JULIANA PEREIRA GUIMARAES Vistos e 

examinados. Proceda-se a exclusão da peça Embargos à execução tendo 

em vista ter sido protocolada como peça na própria execução e não em 

apartado. Intimem-se as parte a darem prosseguimento no feito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006046-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006046-06.2017.8.11.0003 AUTOR: CARMEN GOMES 

DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

MT19177/O RÉU: TIM CELULAR S.A. Advogado do(a) RÉU: LUIS CARLOS 

MONTEIRO LAURENCO - MT0018150S 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004909-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERENY PENTEADO BERTOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004909-86.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JOSE 

SERGIO MARTINS RIBEIRO Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE SERGIO 

MARTINS RIBEIRO - MT0014310A REQUERIDO: ERENY PENTEADO 

BERTOLI Advogado do(a) REQUERIDO: MARCILIO RIBEIRO LACERDA - 

MT22704/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, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 
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no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006461-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO ALVES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006461-86.2017.8.11.0003 AUTOR: ARIOVALDO 

ALVES DE CAMPOS Advogado do(a) AUTOR: JOAO RICARDO FILIPAK - 

MT0011551S-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 

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: 1009391-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GRISOSTOMO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/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: 1004546-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA MARTINS RAMOS (AUTOR)

MARA LINA RAMOS SILVA (AUTOR)

AFONSO HENRIQUE SOUZA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MENEZES (RÉU)

IN FOCCO ESTUDIO FOTOGRAFICO EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004546-02.2017.8.11.0003 AUTOR: AFONSO 

HENRIQUE SOUZA SOARES, MARA LINA RAMOS SILVA, JOSEFINA 

MARTINS RAMOS Advogado do(a) AUTOR: TALITA DE SOUZA BEZERRA 

- MT20048/O RÉU: IN FOCCO ESTUDIO FOTOGRAFICO EIRELI - ME, ANA 

PAULA MENEZES Advogado do(a) RÉU: 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 
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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: 1006321-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON FERREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006321-52.2017.8.11.0003 AUTOR: HELTON FERREIRA 

DIAS Advogado do(a) AUTOR: CELIO PAIAO - MT0018145S RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado 

do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009365-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIMAR REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA COSMO DE FREITAS BORGES (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: 1008266-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELDINEA DE ALMEIDA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008266-74.2017.8.11.0003 AUTOR: ELDINEA DE 

ALMEIDA MARTINS Advogado do(a) AUTOR: ROBERTO GONCALVES 

FERREIRA - MT0020438A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 
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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: 1000769-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSTON LUIZ PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006812-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006812-59.2017.8.11.0003 REQUERENTE: FERNANDO 

AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES Advogado do(a) REQUERENTE: 

SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - MT21019/O REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos 

e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002230-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AURELIO VALENTIM (REQUERIDO)

 

Vistos e Examinados. A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO 

o pedido formulado pelo autor (ID 11963770), autorizando a busca de 

endereço da parte requerida através dos sistemas disponíveis a este juízo 

(BACENJUD, INFOJUD), conforme comprovante que segue: 

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais 

CPF/CNPJ: 956.458.021-87 Nome do contribuinte: ANTONIO AURELIO 

VALENTIM Tipo logradouro Endereço: JOAO XXIII Número: 2945 

Complemento: Bairro: JARDIM LUZ DAYARA Município: RONDONOPOLIS 

UF: MT CEP: 78700-970 Telefone: Fax: Com a juntada das informações aos 

autos, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Rondonópolis, 16 de abril de 2018. 

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002890-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos e Examinados. Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta por SEBASTIÃO PEREIRA CINTRA em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, onde a 

parte requerente pleiteia indenização junto à ré, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito que lhe causou lesão no membro inferior. Requereu o 

pagamento de indenização proporcional as lesões sofridas. A inicial foi 

recebida, conforme decisão ID. 6827256. A seguradora apresentou 

contestação, alegando preliminarmente “impossibilidade jurídica do pedido”, 

ao argumento de que o seguro em questão deverá ser pago as vítimas de 

acidente de trânsito com veículos de via terrestre (tráfego em vias 
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públicas) e, que a situação narrada pelo autor não caracteriza acidente de 

trânsito, uma vez que não houve “ação mecânica de veículo automotor”, 

mais sim um caso fortuito resultante da conduta imprudente ou negligente 

da autora. Destacou, ainda, que a pretensão inicial não encontra respaldo 

na Lei n. 6194/74, notadamente porque esta não consagra acidentes 

envolvendo bicicletas, requerendo a extinção da demanda sem resolução 

do mérito. Invocou, outrossim, a falta de interesse processual, haja vista a 

ausência de pedido administrativo. Ao final, alternativamente, requereu a 

improcedência da ação in totum. Impugnação a contestação (ID 8781150). 

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id 11285843). A 

seguradora ré, por sua vez, requereu a produção de prova pericial, 

informando desde já que não indicará assistente técnico para acompanhar 

o ato, devendo o profissional responder aos quesitos ofertados pela 

requerida quando da contestação. O processo veio concluso. É o breve 

relato. Nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz 

julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito quando não houve necessidade de produção de outras provas”. 

Assim, é possível o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é 

possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida 

uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras 

provas. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - 

CABIMENTO DE ARRESTO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a 

decisão emitida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicável 

os dispositivos dessa lei ao caso. Havendo provas suficientes nos autos, 

é admissível o julgamento antecipado da lide, bem como o indeferimento da 

produção de outras provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal 

probatório já produzidos pelas partes, não havendo que se falar em 

cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO E 

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – 

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA 

DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA - MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - 

MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – 

MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS PARA 2% SOBRE 

EVENTUAL QUANTUM A SER APURADO – JUROS MORATÓRIOS A 

PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 - 

POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 

11.960/2009 – APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO 

DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. “O juiz tão 

somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos 

termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste 

cerceamento de defesa. (...)” (Ap 94845/2015, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no 

DJE 02/10/2015). (...)”. (Apelação / Remessa Necessária 169494/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017) Consigno 

que as provas contidas no caderno processual são suficientes para 

compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à 

apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente. 

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto 

as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da 

contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos 

por este para análise da demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. 

Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever 

de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência 

para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é 

suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre 

convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer 

provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, 

Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, 

DJ 10/05/2007, p. 357)” “No sistema de persuasão racional adotado pelo 

Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir 

o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por 

outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que 

o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da 

conveniência e necessidade da sua produção.” (AgRg no Ag 987.507/DF, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

14/12/2010, DJe 17/12/2010)”. Na mesma vertente segue o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO CPC - POSSE 

DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente implica 

cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se revelarem aptas a 

alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a dilação probatória for 

necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Desta forma, passo ao 

julgamento antecipado da lide. A parte autora visa ser ressarcida em 

razão dos danos resultantes do acidente de trânsito, ocorrido em 20 de 

abril de 2016, entre o seu veículo (bicicleta) e o veículo de terceiro 

(Pampa). Sabe-se que, para que o sinistro seja considerado protegido pelo 

seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso 

de veículo automotor. A indenização securitária é cabível na hipótese 

excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado e, 

para isso é necessário a comprovação de que o sinistro decorreu da ação 

não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e, ainda que o 

veículo seja causa determinante da ocorrência do evento danoso. O nexo 

causal é o vinculo entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se 

a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano. Ou seja, o 

resultado é uma consequência natural da conduta do agente. Consta da 

documentação anexada, que o autor transitava de bicicleta quando o 

motorista de um veículo colidiu atrás na sua bicicleta. O Superior Tribunal 

de Justiça já pacificou que cabe o recebimento do seguro DPVAT quando 

o veículo estiver parado ou estacionado, desde que comprovado que o 

acidente aconteceu por situação não provocada pela vítima, sendo o 

automóvel a causa determinante. Segundo o Boletim de Ocorrência, um 

veículo, o qual o autor apenas soube informar ser um Pampa, teria colidido 

atrás de sua bicicleta, vejamos: Narrativa do Boletim de Ocorrência: “Narra 

o comunicante que nesta data e horário estava trafegando em sua 

bicicleta pela Av. Fernando Correia da Costa, próximo ao antigo aeroporto, 

sentido Bairro Vila Rica, e ao fazer a conversão para entrar no Bairro Vila 

Rica, um veículo do qual apenas soube informar ser uma Pampa (antiga) 

dirigida por um idoso, teria colidido atrás na sua bicicleta. Que o 

comunicante caiu, momento em que o condutor do veículo pampa ainda o 

ajudou a se levantar, entretanto, disse para o comunicante que não lhe 

havia acontecido nada, e que a queda foi apenas um susto. Que o 

condutor do pampa saiu do local sem prestar socorro à vítima que 

procurou o pronto atendimento no outro dia devido às fortes dores que 

sentia. Que foi constatado através de exames a fratura do joelho 

esquerdo” (sic) Nota-se que o B.O não consegue determinar se o acidente 

se constituiu de uma queda de bicicleta, ou um desequilíbrio por não 

conseguir parar a tempo de colidir com automóvel, ou ainda, que a 

situação não tenha sido provocada pela vítima. Nesse sentido: PELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE – QUEDA DE 

CICLISTA - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – LAUDO MÉDICO 

– NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I DO NOVO CPC - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que o sinistro seja 

considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha 

sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. A indenização securitária 

é cabível na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja 

parado ou estacionado. Para isso, é necessário comprovar que o acidente 

decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa 

e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do 

evento danoso. O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. 

A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente 

de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 416 de 616



art. 5º da Lei 6.194/74. O ônus é do autor para provar fato constitutivo de 

seu direito, nos termos do art. 373, I do Novo CPC. (Ap 123939/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016). Ainda, 

sobre o tema: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE EM QUE NÃO HOUVE 

ENVOLVENDO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DESIQUILÍBRIO DA BICICLETA 

PELA APELANTE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 

Para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT, há necessidade 

da presença de dois requisitos, sendo eles: prova do acidente 

automobilístico e existência do laudo pericial comprobatório da invalidez, 

nos termos da Lei nº 6194/74. Quando não há evidência de colisão entre o 

veículo apontado (moto) com a bicicleta, sendo que a ciclista de 

desequilibrou sozinha, não há como se beneficiar do seguro obrigatório 

DPVAT. (Ap 57271/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, 

Publicado no DJE 16/09/2016). O Laudo do IML e o Prontuário Médico, 

também não foram capazes de elucidar que o acidente não tenha 

decorrido de ação provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa, e 

que o automóvel tenha sido a causa determinante. O art. 373 do CPC 

dispõe que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao 

ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provas os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. O que 

se percebe é que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, qual 

seja, provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do 

CPC. Portanto, não demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente 

automobilístico e a invalidez no membro inferior, indevida a indenização. 

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, devidamente 

atualizado. Considerando que o condenado é beneficiário da Justiça 

Gratuita, determino a suspensão da a exigibilidade da condenação em 

custas e honorários advocatícios, até a comprovação da mudança na 

condição de necessitado, com a possibilidade do beneficiário satisfazer o 

pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com 

prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2018. Renan Carlos L. P. do Nascimento Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008368-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SEMENTINO SERAFIM MANHANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Devolvo os autos à secretaria para que impulsione o 

feito, procedendo a intimação da parte autora para que dê prosseguimento 

no feito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005073-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005073-51.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JORGE 

ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005233-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Devolvo os autos à secretaria para que impulsione o 

feito, procedendo a intimação da parte autora para que dê prosseguimento 

no feito. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007672-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Devolvo os autos à secretaria para que impulsione o 

feito, procedendo a intimação da parte autora para que dê prosseguimento 

no feito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007784-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON LUCIANO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Devolvo os autos à secretaria para que impulsione o 

feito, procedendo a intimação da parte autora para que dê prosseguimento 

no feito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008085-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONE DE SOUZA ROCHA TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Devolvo os autos à secretaria para que impulsione o 

feito, procedendo a intimação da parte autora para que dê prosseguimento 

no feito. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 405696 Nr: 1404-22.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA LIMA, ANDREIA PINHEIRO, ROBIE 

BITENCOURT IANHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDIBEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Vistos e examinados.

Torno sem efeito a o despacho de fl. 147, no que tange a determinação de 

busca de informações no Sistema Renajud. No mais, prossiga-se no 

cumprimento da decisão exarada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 881873 Nr: 10935-20.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSOVEL TRANSPORTE OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE STEINHEUSER - 

OAB:OAB/SP 255.862, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:, 

RENATO JOSÉ SANT'ANNA ROSA - OAB:OAB/SP 149.178

 Vistos e examinados.

Considerando que nesta data, verifiquei a distribuição de carta precatória 

no Sistema PJE, nº 1009723-44.2017.8.11.0003, com a mesma finalidade, 

a qual inclusive foi devidamente cumprida por este juízo na data de ontem 

(06.03.2018) com a oitiva das testemunhas.

 Determino a devolução da missiva com as nossas homenagens.

Cumpra-se, remetendo cópia dos termos e CD de audiência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713267 Nr: 8376-66.2012.811.0003

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE NASCIMENTO VIEIRA, CARLOS ANTONIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - OAB:18456/O, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:3703/TO

 Vistos e examinados.

 Homologo por sentença, e para que todos os efeitos legais surtam, o 

acordo realizado entre as partes na audiência de instrução, conforme 

posto a termo supra deliberado.

E, por conseguinte, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Cada parte arcará com os honorários contratados de seus advogados, 

sem honorários de sucumbência, e com as despesas processuais que 

tiverem disso adiantadas para a prática de atos de seu interesse.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento deste 

processo, sem prejuízo do desarquivamento caso precise ser iniciado o 

cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752851 Nr: 9224-82.2014.811.0003

 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: ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- ME, 

AISLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITÃO - OAB:13.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 Vistos e examinados.

Considerando que o sistema INFOJUD disponibilizado a este juízo não 

possui suporte para extrair as informações acerca do Imposto de Renda - 

Pessoa Jurídica, a qual foi deferida às fls.234-V, determino que seja 

expedido ofício para a Receita Federal, solicitando o IRPJ dos últimos três 

anos da pessoa jurídica ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - 

ME, REFERENCE AUTOMÓVEIS REVENDORA MULTIMARCAS DE 

VEÍCULOS NOVOS e JERONIMO E JERONIMO ME.

Quanto às pessoas físicas, determino a busca via sistema INFOJUD.

No mais, para dar integral cumprimento à decisão de fls.234, proceda-se 

com a quebra do sigilo bancário de ACM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, REFERENCE AUTOMÓVEIS REVENDORORA MULTIMARCAS 

DE VEÍCULOS NOVOS, AYSLAN CLAYTON MORAES, ADIRCEU CARLOS 

JERONIMO e JOSÉ MARIO MENEZES SEGUNDO via sistema BACENJUD.
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Com as informações, arquivem-se em pasta própria, haja vista o teor 

sigiloso destas.

A parte JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA requereu às fls.597, a 

redesignação da audiência de instrução marcada para o dia 24 de Maio de 

2018 às 13h00min, sob a justificativa de que o seu patrono foi 

anteriormente intimado para a audiência de instrução e julgamento 

designada pela Segunda Vara de Família desta comarca, tendo juntado 

aos autos a referida intimação (fls.599).

Desta feita, defiro o pedido formulado e redesigno à audiência para o dia 

05 de Junho às 14:00h

Intime-se a todos desta decisão.

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.: 420476 Nr: 2768-92.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DOS SANTOS FERNANDES, JAMIRSON 

NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18882/O, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S 

JUNIOR - OAB:MT/12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando que a descisão não foi disponibilizada refaço-a, 

nesta data: "DECIDO. Cuida-se de exceção de pré-executividade na qual 

se alega a nulidade da citação realizada por edital.

 Pois bem. Extrai-se dos autos que o oficial de justiça ao se dirigir no 

endereço fornecido, não logrou êxito em localizar o executado/excepiente.

Posteriormente, frustradas novas tentativas de citação pessoal, foi 

realizada a citação por edital.

 Nos termos do art. 256, inciso II, do CPC, far-se-á a citação por edital 

quando for ignorado o lugar em que se encontra o citando.

 Consigno, ainda, que a citação por edital observou todos os requisitos 

legais, estando comprovado nos autos a publicação dos editais.

 Desse modo, sendo a preliminar de nulidade da citação a única matéria 

invocada na exceção, e não havendo causas para o acolhimento da 

negativa de mérito, resta imperiosa a rejeição da mesma.

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade interposta pelo 

executado, determinando o prosseguimento da ação executiva.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439469 Nr: 8136-48.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RDK COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 

MASSA FALIDA DE R W COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 

REINALDO MANOEL GUIMARAES, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, 

AUTO POSTO FERRARI LTDA, GRAFITT TRANSPORTES LTDA, BANCO DO 

BRASIL, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY AFONSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, JULIANO DA SILVA BARBOZA - OAB:OAB-MT 14.573, 

KARINA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, REINALDO MANOEL GUIMARAES - 

OAB:20969/O, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A, 

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Conforme se infere de fls. 3985, o administrador judicial apresentou 

quadro geral de credores retificado, que foi devidamente publicado.

 Ademais, determinou-se a avaliação dos bens arrecadados, cujos laudos 

já encontram-se acostados aos autos.

 Na sequência o administrador judicial pugnou pela alienação judicial dos 

bens arrecadados, na modalidade leilão, com o depósito dos valores 

auferidos com a venda em conta judicial.

 Todavia, verifico que os autos não foram remetidos ao Ministério Público.

 Deste modo, determino que seja dada vista do feito ao Douto Promotor de 

Justiça para que, no prazo legal, tome ciência dos laudos de avaliação dos 

imóveis arrecadados e manifeste-se acerca do requerimento formulado 

pelo administrador judicial, às fls. 3981/3982.

 Não havendo oposição do representante ministerial quanto à realização 

de leilão para a venda dos imóveis arrecadados e avaliados, fica, desde 

já, deferido o pedido do administrador judicial, devendo o mesmo proceder 

com a venda dos bens e depósito dos valores em conta judicial vinculada 

ao processo, observando todas as cautelas e determinações impostas 

pela Lei 11.101/2005.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714885 Nr: 10131-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMIL SILOS E SECADORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ COLODA - 

OAB:63784/PR, CARMELA MANFROI TISSIANE - OAB:31.912/PR, 

RAFAEL VINICIUS MASSIGNANI - OAB:31199/PR, SILVIO LUIZ SILVA 

DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10192, JOIFER A CARAFFINI - OAB:OAB/MT13909B, 

TALITA HAIDAR ARBID - OAB:12.388/MT

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 10131-28.2012.811.0003 - CÓDIGO: 714885

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE: COMIL SILOS E SECADORES LTDA.

EXECUTADOS:. ZAID ARBID.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados ZAID ARBID, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 12 de Junho de 2018, a partir das 09:00 horas, por 

preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 12 de Junho de 2018, a partir das 13:00 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 da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS):

 (A) Um lote de terreno para construção, matrícula 26.183, lote sob n° 15, 

da quadra n° 42, no loteamento JARDIM RUI BARBOSA, com 360,00 m², 

medindo 12,00 metros de frente e fundos por 30,00 metros de ambos os 

lados. No referido lote encontra-se residindo o Sr. Genário Maia Costa em 

um pequeno barraco, conforme consta no auto de avaliação;

AVALIAÇÃO: R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais); em 29/06/2015.

ONUS:

 (B) Um lote de terreno para construção, matrícula 26.184, lote sob n° 16, 

da quadra n° 42, no loteamento JARDIM RUI BARBOSA, com 360,00 m², 

medindo 12,00 metros de frente e fundos por 30,00 metros de ambos os 

lados com seguinte limites e confrontações: frente A. Graciliano Ramos; 

pelo lado direito com lote n° 17; pelo lado esquerdo com lote n° 15, e aos 

fundos com parte do lote n° 18.

 (No referido lote encontra-se residindo o Sr. Feliciano Mesa Cáceres em 

um pequeno barraco, conforme consta no auto de avaliação);

AVALIAÇÃO: R$ 45.000,00 (Cinquenta e oito mil reais); em 29/06/2015.

ONUS:

 (C) Um lote de terreno para construção, matrícula 26.185, lote sob n° 17, 

da quadra n° 42, no loteamento JARDIM RUI BARBOSA, com 360,00 m², 

medindo 12,00 metros de frente e fundos por 30,00 metros de ambos os 

lados com seguinte limites e confrontações: frente A. Graciliano Ramos; 

pelo lado direito esquina com a rua Paulo Setubal; pelo lado esquerdo com 

lote n° 16, e aos fundos com parte do lote n° 18.

 (No referido lote encontra-se residindo o Sra. Sonia Aparecida Silva, 

conforme consta no auto de avaliação);

AVALIAÇÃO: R$ 45.000,00 (Cinquenta e oito mil reais); em 29/06/2015.

ONUS: R.3/26.185 – PENHORA: credor Elias de Jesus da Silva, processo 
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n° 0690/2000, no valor de R$ 6.415,11; R.5/26.185 – PENHORA: credor 

Município de Rondonópolis, processo n° 1998/5114, no valor de R$ 

40.992,95;

(D) Um lote de terreno para construção, matrícula 26.186, lote sob n° 18, 

da quadra n° 42, no loteamento JARDIM RUI BARBOSA, com 504,00 m², 

medindo 12,00 metros de frente e fundos por 42,00 metros de ambos os 

lados com seguinte limites e confrontações: frente para rua Paulo Setubal; 

pelo lado direito com lote n° 19; pelo lado esquerdo com lotes n° 15,16 e 

17, e aos fundos com lote n° 10.

 (No referido lote encontra-se residindo o Sra. Elisa de tal em um pequeno 

barraco, conforme consta no auto de avaliação);

AVALIAÇÃO: R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais); em 29/06/2015.

ONUS: R.4/26.186 – PENHORA: credor Município de Rondonópolis, 

processo n° 1998/5114, no valor de R$ 40.992,95;

(E) Um lote de terreno para construção, matrícula 26.187, lote sob n° 19, 

da quadra n° 42, no loteamento JARDIM RUI BARBOSA, com 504,00 m², 

medindo 12,00 metros de frente e fundos por 42,00 metros de ambos os 

lados com seguinte limites e confrontações: frente para rua Paulo Setubal; 

pelo lado direito com lote n° 20; pelo lado esquerdo com lotes n° 18, e aos 

fundos com lote n° 09. No imóvel possui uma edificação meia água, 

conforme consta no auto de avaliação.

(No referido lote encontra-se residindo o Sra. Elisa de tal em um pequeno 

barraco, conforme consta no auto de avaliação);

AVALIAÇÃO: R$ 86.500,00 (Cento e dez mil reais); em 29/06/2015.

ONUS: R.5/26.187 – PENHORA: credor Município de Rondonópolis, 

processo n° 1998/5114, no valor de R$ 40.992,95;

(RE) AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 391.554,56 (Trezentos e noventa e um mil 

quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), em 

01/02/2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: (Graciliano Ramos) e (Paulo Setubal), Jd. Rui 

Barbosa, Rondonópolis (MT).

VALOR DA DÍVIDA:

LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.

895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados ZAID ARBID, na 

pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se casados forem; 

e na Qualidade de

Credor Hipotecário, na pessoa de seu Representante Legal; bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.Thais Muti de Oliveira

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 435082 Nr: 3748-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L J S COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS E 

MOTORES LTDA ME, LUCIENE GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO 

- OAB:70711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar acerca do 

ofício de folhas retro, expedido pelo CRI local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701985 Nr: 9963-60.2011.811.0003

 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): LEONARDO DE ARAUJO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Nomeio leiloeiro na pessoa do LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL VINÍCIUS 

SANTOS CIRÍACO, registrado na JUCEMAT sob o nº 40, por meio da 

Portaria nº 012/2018 de 07/03/2018, e devidamente cadastrado neste 

Juízo.

 Intime-o da nomeção e para dar prosseguimento ao feito, nos termos da 

decisão anteriormente proferida.

 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.: 412374 Nr: 8486-07.2008.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 796362 Nr: 12905-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para, no prazo legal, dar regular 
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prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, 

apresentando endereço hábil à citação, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 887262 Nr: 757-75.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOAN CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOLIVAR ANTONIO DA SILVA ME, 

SEBASTIÃO GARCIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:MT/3500-B, ALINE SIMONY STELLLA - OAB:16.673, MÔNICA 

LARISSE ALVES ARAÚJO - OAB:OAB/MT 14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 Vistos e examinados.

Considerando o pedido da comarca deprecante de fls. 72/73, cancelo a 

audiência e determino a devolução da missiva, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 831170 Nr: 6131-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P3 SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA EPP, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO, COIMBRA E CHAVES SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES WILHELM - 

OAB:OAB/SC 30234, DANIEL RAMOS CARDOSO - OAB:21738/O, MARA 

DENISE POFFO WILHELM - OAB:AOB/SC 12.790-, PAULO ROBERTO 

COIMBRA SILVA - OAB:70.429-MG, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO COIMBRA 

SILVA - OAB:OAB/MG 70429

 INTIMAÇÃO da parte Coimbra e Chaves Sociedade de Advogados, por 

seu representante legal para, no prazo legal, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 853414 Nr: 880-10.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE HAMILTON ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE INTEGRADAS DE 

JACAREPAGUA, Maria da Glória Schiavo Mafra Trindade, Margarida Maria 

Schiavo Mafra Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT17793, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ERNESTO 

FERREIRA RODRIGUES - OAB:130609, ANA CAROLINA ERNESTO 

FERREIRA RODRIGUES PEREIRA - OAB:130.609/RJ, DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra. DANIELA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17.793, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 31/10/2017, 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.: 769429 Nr: 1881-98.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME, MARELY 

LEBRE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO ROSA FILHO 

- OAB:10413/O, MANOEL BENEDITO ROSA FILHO - OAB:OAB/MT 

10.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 Vistos e examinados.

Considerando que o sistema INFOJUD disponibilizado a este juízo não 

possui suporte para extrair as informações acerca do Imposto de Renda - 

Pessoa Jurídica, a qual foi deferida às fls.234-V, determino que seja 

expedido ofício para a Receita Federal, solicitando o IRPJ dos últimos três 

anos da pessoa jurídica OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME.

Quanto às pessoas físicas, determino a busca via sistema INFOJUD.

No mais, para dar integral cumprimento à decisão de fls.234, proceda-se 

com a quebra do sigilo bancário de OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - 

ME e MARELY LEBRE ROSA, via sistema BACENJUD.

Com as informações, arquivem-se em pasta própria, haja vista o teor 

sigiloso destas.

A parte JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA requereu às fls.230, a 

redesignação da audiência de instrução marcada para o dia 24 de Maio de 

2018 às 13h00min, sob a justificativa de que o seu patrono foi 

anteriormente intimado para a audiência de instrução e julgamento 

designada pela Segunda Vara de Família desta comarca, tendo juntado 

aos autos a referida intimação (fls.232).

Desta feita, defiro o pedido formulado e redesigno à audiência para o dia 

05 de Junho às 14:00h

Intime-se a todos desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 769430 Nr: 1882-83.2015.811.0003

 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: OESTE MAPAS EIRELLI - ME, ALEX ROSA JORGE DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO ROSA FILHO 

- OAB:OAB/MT 10.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 Vistos e examinados.

Considerando que o sistema INFOJUD disponibilizado a este juízo não 

possui suporte para extrair as informações acerca do Imposto de Renda - 

Pessoa Jurídica, a qual foi deferida às fls.234-V, determino que seja 

expedido ofício para a Receita Federal, solicitando o IRPJ dos últimos três 

anos da pessoa jurídica OESTE MAPAS EIRELLI - ME.

Quanto às pessoas físicas, determino a busca via sistema INFOJUD.

No mais, para dar integral cumprimento à decisão de fls.234, proceda-se 

com a quebra do sigilo bancário de OESTE MAPAS EIRELLI - ME e ALEX 

JORGE DA CUNHA via sistema BACENJUD.

Com as informações, arquivem-se em pasta própria, haja vista o teor 

sigiloso destas.

A parte JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA requereu às fls.314, a 

redesignação da audiência de instrução marcada para o dia 24 de Maio de 

2018 às 13h00min, sob a justificativa de que o seu patrono foi 

anteriormente intimado para a audiência de instrução e julgamento 

designada pela Segunda Vara de Família desta comarca, tendo juntado 

aos autos a referida intimação (fls.316).

Desta feita, defiro o pedido formulado e redesigno à audiência para o dia 

05 de Junho às 14:00h.

Intime-se a todos desta decisão.

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.: 755263 Nr: 10449-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO URCINO NETO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA, 

ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES, CHAFIA MONTEIRO DE 

OLIVEIRA, MIRELLE APARECIDA PINHEIRO, MARIA JOSE DA SILVA, LUIZ 

CARLOS CHAGAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SÁ RIBEIRO 

REFATTI - OAB:MT 18.042-A, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, FAUSTO 

DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da defesa por 

negativa geral de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810633 Nr: 18096-52.2015.811.0003

 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: ODAIR JOSÉ LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO TRASI FILHO, MARCIO ROGERIO 

BERTONI, SAMIR DAUD TRASI, GABRIEL ZUZERTE DE MENDONÇA 

TAVARES, GABRIEL GIONGO BORTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 767483 Nr: 1089-47.2015.811.0003

 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: LUIZ E N TREVISAN ME, LUIZ EDUARDO NABARRETE 

TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, MMC 

AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. (MITISUBISHI MOTORS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo de Albuquerque 

Parente - OAB:OAB/SP174.081, ERIK GUEDES NAVROCKY - 

OAB:240.117-SP, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 Vistos e examinados.

Considerando que o sistema INFOJUD disponibilizado a este juízo não 

possui suporte para extrair as informações acerca do Imposto de Renda - 

Pessoa Jurídica, a qual foi deferida às fls.234-V, determino que seja 

expedido ofício para a Receita Federal, solicitando o IRPJ dos últimos três 

anos da pessoa jurídica LUIZ E N TREVISAN - ME.

Quanto às pessoas físicas, determino a busca via sistema INFOJUD.

No mais, para dar integral cumprimento à decisão de fls.234, proceda-se 

com a quebra do sigilo bancário de LUIZ E. N. TREVISAN - ME e LUIZ 

EDUARDO NABARRETE TREVISAN via sistema BACENJUD.

Com as informações, arquivem-se em pasta própria, haja vista o teor 

sigiloso destas.

A parte JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA requereu às fls.454, a 

redesignação da audiência de instrução marcada para o dia 24 de Maio de 

2018 às 13h00min, sob a justificativa de que o seu patrono foi 

anteriormente intimado para a audiência de instrução e julgamento 

designada pela Segunda Vara de Família desta comarca, tendo juntado 

aos autos a referida intimação (fls.456).

Desta feita, defiro o pedido formulado e redesigno à audiência para o dia 

05 de Junho às 14:00h.

Intime-se a todos desta decisão.

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.: 878250 Nr: 9668-13.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, JOÃO PAULO GARCIA - OAB:OAB/ PR 66.039

 INTIMAÇÃO dos recuperandos para, que tomem conhecimento da 

instauração do presente incidente, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737617 Nr: 435-94.2014.811.0003

 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: DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, TADEU TREVISAN BUENO, DU PONT DO BRASIL S/A, BUNGE 

ALIMENTOS S/A, WSC AGROPECUÁRIA S/A, Ticket Serviços S.A, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL MATO GROSSO, STOLLER DO BRASIL LTDA, PRODUQUIMICA 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CHEMTURA INDUSTRIA QUÍMICA DO 

BRASIL LTDA, BUNGUE ALIMENTOS S/A, UPL DO BRASIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A, HELM DO BRASIL 

MERCANTIL LTDA, CEAGRO AGRICOLA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, 

BASF BRASILEIRA S/A INDUSTRIA QUIMICAS, BIO SOJA - INDUSTRIA BIO 

SOJA DE INOCULANTES LTDA, AILOR CARLOS ANGHINONI, RUDOLF 

THOMAS MARIA AERNOUDTS, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

PERCIVAL FERREIRA DE QUEIROZ, BANCO PANAMERICANO, AYMORE 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, DOMINGOS CALVO, 

JOANA CIMADON MENEGASSI, CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA, 

EDEGAR MENEGASSI, GUAPEVA AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇOES 

LTDA, OI MOVEL S/A, AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, ITAÚ - 

UNIBANCO S/A, CRV CEREALISTA LTDA, SOLO PLUS AGRICULTURA DE 

PRECI, MICROBIOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, Qualigrãos Comercio e 

Serviços Agropecuários Ltda-ME, SIMBIOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, ADRIANO GREVE - 

OAB:211.900-SP, ALESSANDRO SANTANA DOS SANTOS - OAB:15442, 

ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:13241-A/MT, AMAURI DE SOUSA 

BRITO FILHO - OAB:13.625-B, AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO - 

OAB:13625-B/MT, AMILTON SCHNEIDER - OAB:5840-B/MT, ANDRÉ 

LUIS STEIN FORTES - OAB:OAB/MT 16.367, ANDRÉ RAISER - 

OAB:OAB/MT 16.481, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT14992-A, CAIO CAMPELLO DE MENEZES - OAB:OAB/SP 

174.393, CARINA MOISES MENDONÇA - OAB:OAB/SP210867, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:MT/10.365, Daniel de Andrade Neto - 

OAB:220.265, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, EDUARDO 

JORGE LIMA - OAB:OAB/SP 85028, EDUARDO SIADE - OAB:OAB/GO 

29650, ELTON FERNANDES REU - OAB:SP/185.631, FERNANDO 

TARDIOLI LUCIO DE LIMA - OAB:206727/SP, HENRIQUE FURQUIM 

PAIVA - OAB:OAB / SP128.214, ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - OAB:21.415 PE, JOSE 

ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.987/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - OAB:211808/SP, MARCO 

ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MT9708A, MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:OAB/MG1623-A, MAX SIVERO 

MANTESSO - OAB:200889/SP, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911, QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - OAB:10286/MT, 

QUENESSE DYOGO DO CARMO - OAB:10286/O, RICARDO SORDI 
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MARCHI - OAB:154127, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT, THAIS 

SVERSUT ACOSTA - OAB:OAB/MT9634, WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, tomar conhecimento da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça à respeito do Mandado de Intimação 

juntado em fls. 5026/5027, nos seguintes termos: "Certifico que nos dias 

16, 27 e 28 de fevereiro de 2018, em horários diferentes, me desloquei até 

o endereço mencionado, entretanto, não encontrei a parte autora. Certifico 

que em todas as oportunidades a residência se encontrava fechada, 

sendo que a diarista Marilene (que estava para o lado de fora) afirmou 

desconhecer onde o representante da requerida poderia ser encontrado. - 

Oficial de Justiça: Alexandre Eduardo Narloch de Souza -Matrícula 9592".

 Edital de Intimação

 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

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 390-51.2018.811.0003 - CÓDIGO: 886461

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE: BOLESLAU HARENZA.

EXECUTADOS: ALICE CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados ALICE CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS, na seguinte 

forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 12 de Junho de 2018, a partir das 09:00 horas, por 

preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 12 de Junho de 2018, a partir das 13:00 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 da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Uma casa residencial e seu respectivo terreno, parte do lote n° 

17 da quadra n° 35, na zona urbana desta cidade, com área de 140,00 m², 

medindo 7,00 metros de frente por igual nos fundos, por 20,00 metros de 

ambos os lados, dentro dos seguintes limites e confrontações: frente para 

Avenida Rui Barbosa; pelo lado direito, com parte do lote n° 13, pelo lado 

esquerdo com lote n° 17, e aos fundos com lote n° 14.

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais), em 16 de 

março de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Santa Efigênia n° 1953, lote13 quadra 17, 

Jd. Belo Horizonte, Rondonópolis (MT).

VALOR DA DÍVIDA:

ÔNUS:

 LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.

895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados ALICE 

CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS, na pessoa de seu Representante 

Legal; e seus cônjuges se casados forem; e na Qualidade de

Credor Hipotecário, na pessoa de seu Representante Legal; bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Thais Muti de Oliveira

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807482 Nr: 17180-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXYBENS COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO, LUCIANO 

POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, efetuar o pagamento da 

complementação de diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão 

de fl. 66, nos termos seguintes:"DAS DILIGÊNCIAS, ante as diligências 

realizadas, a fim dar fiel cumprimento ao mandado, remanescem 

diligências realizadas e ainda não pagas, as quais, já descontado o valor 

depositado pela parte, somam a quantia de R$ 372,00 (trezentos e setenta 

e dois reais), razão pela qual, requeiro seja intimada a parte autora para 

que deposite a quantia mencionada na conta deste Oficial de Justiça. 

Oficial de Justiça: Joacyr Silva da Costa CPF: 976.752.451-72/Banco: 001 

Banco do Brasil S/A, Agência: 2970-X, Conta Poupança: 125828-1."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730989 Nr: 11500-23.2013.811.0003

 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: CLAYTON ESTERIZ REZENDE BORGES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILIO BENKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 Vistos e examinados. Designo a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 08/08/2018 às 14h00min. O autor deverá depositar o rol de 

testemunhas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da 

realização do ato. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do CPC). Quando do depósito do rol, havendo necessidade da 

intimação ser feita pela via judicial deverá no mesmo ato comprovar os 

requisitos do §4º do artigo 455 do NCPC e depositar a diligência do senhor 

oficial, isto no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sem que haja nova 

intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio em outra 

comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta precatória, 

fica deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP 

no prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a CP ser 

retirada na escrivania do Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do 

rol, e, ainda, ser comprovada a sua distribuição no mesmo prazo, sendo 

certo que não haverá nova intimação para tal desiderato. Declaro o feito 

saneado, nos termos do artigo 357 do CPC. Intimem-se as partes desta 

decisão, a fim de que, querendo, manifestem-se no prazo do §1º do art. 

357. 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.: 780376 Nr: 6361-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, 

DERNIVALDO GIL DO AMARAL, JOSEFA NASCIMENTO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Sobre o prosseguimento do feito, manifeste-se o exequente, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799573 Nr: 14202-68.2015.811.0003

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE RIBEIRO DA SILVA FLUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls. 86, autorizando a busca de endereço da parte requerida 

através dos sistemas disponíveis a este juízo (BACENJUD, INFOJUD).

Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 796961 Nr: 13099-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls. 69-v, autorizando a busca de endereço da parte 

requerida através dos sistemas disponíveis a este juízo (BACENJUD, 

INFOJUD).

Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 785603 Nr: 8476-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLEX INDUSTRIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, ALEX SANDRO DE 

FREITAS, JULIETA SILVESTRINI FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 BANCO BRADESCO S.A ingressou com a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de ALEX SANDRO DE FREITAS e 

JULIETA SILVESTRINI FABRIS, para cobrança de alegado crédito no valor 

de R$38.421,62 (trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e 

sessenta e dois centavos).

 A executada foi citada por hora certa, conforme fls. 78.

 Foi nomeado curador especial à parte executada citada por hora certa, 

que opôs exceção de pré-executividade, conforme petição de fls. 89/91.

 A curadora especial apresentou exceção de pré-executividade, 

invocando a nulidade da citação por edital e dos atos processuais 

realizados. No mérito, apresentou contestação por negativa geral.

 A exequente manifestou-se pela improcedência da exceção de 

pré-executividade.

 Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

Cuida-se de exceção de pré-executividade na qual se alega a nulidade da 

citação realizada por edital. Pois bem. Extrai-se dos autos que o oficial de 

justiça ao se dirigir no endereço fornecido, não logrou êxito em localizar a 

parte executada.

 Posteriormente, frustradas novas tentativas de citação pessoal, foi 

realizada a citação por hora certa.

 Dessa forma, atestando o oficial de justiça a impossibilidade da citação da 

executada, nada obsta que esta seja feita por hora certa.

 Consigno, ainda, que a citação observou todos os requisitos legais, 

assim, a preliminar de nulidade não merece acolhimento, restando 

imperiosa a rejeição da mesma.

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade interposta pela 

parte executada, determinando o prosseguimento da ação executiva.

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795843 Nr: 12726-92.2015.811.0003

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASSIO RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de ação de busca e apreensão.

 Indefiro o pedido de fls. 49, pois compete ao autor as diligências 

necessárias para localização do requerido.

 Declino o prazo de 10(dez) dias para as providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 891412 Nr: 2326-14.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:368.438/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.: 732350 Nr: 12578-52.2013.811.0003

 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: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FERNANDES BARBOSA, BRASIL O 

C P A P V LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT1792A

 INTIMAÇÃO do patrono do autor de que a Carta Precatória encaminhada a 

Comarca de Cuiabá foi redistribuída para Comarca de Foz do Iguaçu – PR, 

tomando o nº 0005791-09.2018.8.16.0030 e para no prazo legal efetuar o 

pagamento das custas inicias e da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

devendo encaminhar ao Juízo Deprecado o comprovante em duas (02) 

vias, somente o original, conforme disposto no Capitulo 03, Seção 7,item 7 

da CNGC, para cumprimento da deprecada. Esclareço que a referida 

deprecata tramita via sistema computacional PORJUDI, cujo endereço na 

web é https>//portal.tjpr.jus.br/projudi/. O acesso ao sistema pelos 

advogados depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório, 

devendo comparecer a sede da unidade jurisdicional que já utilize o 

sistema eletrônico (OAB).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436861 Nr: 5529-62.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RENI SCHULZ, TRAUDI INGRID 

WOTTRICTI SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, distribuir a Carta Precatória 

expedida nos autos e comprovar sua distribuição ("Art. 1.210. Expedida a 

carta precatória, intimar a parte para diligenciar o seu cumprimento em 10 

(dez) dias, ressalvados os casos em que a parte for beneficiária da 

Justiça Gratuita. " - CNGC Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria). De corrido o prazo sem comprovação nos autos, o feito 

ficará suspenso pelo prazo de 01(um) ano, com fundamento no art. 921, 

III, §1ª do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433443 Nr: 2108-64.2010.811.0003

 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: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, BRAZ CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810

 INTIMAÇÃO da Srª. Administradora Judicial Drª. Glaucia Albuquerque 

Brasil para, no prazo legal, manifestar-se nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003452-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS LISBOA CACHUCHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003452-82.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS LISBOA CACHUCHO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, na qual a parte autora alega que é 

titular da unidade consumidora de energia elétrica número 6/958725-4, e 

que está sendo cobrada por débito pretérito, com ameaça de corte. 

Requereu a concessão de tutela de urgência, com a determinação para 

que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da sua unidade consumidora, bem como excluir seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito, com relação à fatura do mês de 

julho/2017, no valor de R$ 516,38 (quinhentos e dezesseis reais trinta e 

oito centavos). DECIDO. Tendo a parte autora carreado ao feito provas de 

que encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe os benefícios 

da Justiça Gratuita, podendo haver impugnação da parte contrária. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando valores referentes a débitos pretéritos, que não podem 

motivar a suspensão do fornecimento de energia. Com efeito, em que pese 

à possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos 

de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária 

não pode interromper a prestação do serviço por débitos pretéritos. 

Ilustro: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA 

COBRANÇA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES 

NO FORNECIMENTO – DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO CARREADOS NESTE AGRAVO – 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – 

INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE 

CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA RESTABELECIDO – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A jurisprudência do STJ firmou o 

entendimento de que é vedada a suspensão no fornecimento de serviços 

de energia e água em razão de débitos pretéritos. O corte pressupõe o 

inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo” (AgRg no 
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AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está contestando os 

valores das faturas pretéritas, tenho que está clara a plausibilidade do 

direito invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente 

pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista 

a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); bem como proceder a exclusão do nome da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, em razão do débito objeto deste feito, 

no prazo de 05 dias. Em caso de descumprimento da medida liminar, fixo, 

desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Autorizo a 

requerida a emitir outra fatura, para a cobrança do consumo regular 

faturado no mês, sem a inserção dos valores questionados através da 

presente ação (consumo de kwh recuperado). Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04 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. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003495-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO BOMFIM DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003495-19.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE APARECIDO BOMFIM DA SILVA Vistos e examinados. Tendo em 

conta que a carta de notificação encaminhada para o endereço que o 

devedor declinou no contrato foi devolvida sem que o mesmo fosse 

encontrado, para a configuração da mora é necessário o protesto do 

título. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA 

MORA – PROTESTO OU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM A EFETIVA 

ENTREGA NO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR – DESCUMPRIMENTO 

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É firme a jurisprudência do STJ 

no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra 

a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada 

pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, 

nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado 

pelo devedor”. (Ap 140200/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016). 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA - CARTÓRIO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS – DEVOLUÇÃO COM SINALIZAÇÃO "NÂO EXISTE O 

NÚMERO INDICADO” – PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO PELA 

INSTITUIÇÃO VIA EDITAL – VALIDADE - PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM 

MORA DO DEVEDOR – PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) 

DIAS – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO. É válido, 

para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando 

a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o 

endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por constar 

a inexistência do número indicado. Nos contratos firmados na vigência da 

Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após 

a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, 

nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo 

(REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor 

fiduciante e a ausência de abusividade contratual no período de 

normalidade, autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em 

favor do credor fiduciário e consequente rescisão contratual”. (Ap 

110745/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016). 

No mais, Considerando que o valor da causa deve corresponder ao 

proveito econômico perseguido pelo autor, na ação de busca e apreensão 

o correto valor da causa corresponde à quantia que se exige do réu para 

a purgação da mora, e não apenas o valor das prestações em atraso. 

Desta feita, com fulcro no disposto no art. 292 §3o do CPC, corrijo de 

ofício, o valor da causa, vez que verifico que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão e ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, passando o valor da causa a ser de R$14.852,11. Isto posto, 

determino a intimação do requerente para que, no prazo de 15 dias e sob 

as penas da lei, emende a inicial, intime-se também, para que recolha as 

custas devidas, sob pena de cancelamento da distribuição (art.290 do 

CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003490-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003490-94.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: WILTON OLIVEIRA - ME Vistos e examinados. Determino a 

intimação de parte autora, para que no prazo legal, junte ao feito o Aviso 

de Recebimento da notificação extrajudicial de ID: 13150650, considerando 

que o mesmo é um documento necessário para a comprovação da mora e 

o deslinde do feito. Com a juntada, tornem-me os autos conclusos. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003521-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS PAIM JOBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003521-17.2018.8.11.0003. 

AUTOR: TEREZINHA DE JESUS PAIM JOBER RÉU: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de ação na qual a parte autora 

sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos 

cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está 

obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a 

requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do 

CPC, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida por pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente 

caso, podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o 05 de julho de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

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. Intimem-se. Cumpra-se 

com urgência, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003450-15.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - TO0004928S-A 

REQUERIDO: APARECIDO VITORIANO DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, 

instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos documentos 

carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, 

haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida e a sua 

devida notificação extrajudicial. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 18/05/2018 - 15:05:16 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10034501520188110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição OAX3032 MT VW/VOYAGE 1.6 APARECIDO 
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VITORIANO DA SILVA Transferência Imprimir O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe 

aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre 

o valor da ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, 

podendo o autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003345-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO INDEPENDENCIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEMING REPAROS E SERVICOS EM CONTAINERS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003345-38.2018.8.11.0003 AUTOR: POSTO 

INDEPENDENCIA LTDA Advogado do(a) AUTOR: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - MT0006358A-O RÉU: FLEMING REPAROS E SERVICOS EM 

CONTAINERS LTDA - ME Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA cuja petição inicial contém os 

requisitos do §2º do artigo 700 do CPC. Assim, por ser evidente o direito 

do autor, defiro a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento da obrigação e o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 5% sobre o valor atribuído à causa, 

conforme requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do CPC, 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte ré o cumpra, ficará 

isenta de custas (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, 

nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado judicial em mandado executivo, na forma do artigo 701, §2º do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003859-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA NERES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003859-25.2017.8.11.0003. 

AUTOR: TAISA NERES SOUZA RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT Vistos e examinados Trata-se de Ação De Exibição De 

Documentos ajuizada por TAISA NERES SOUZA em desfavor da 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, todos já qualificados nos 

autos. Em apertada síntese, a parte Requerente em sua exordial alega que 

a parte Requerida injustificadamente recusou lhe fornecer os documentos 

apresentados pelo Sr. Ueliton para abertura de conta corrente, junto a 

instituição e os formulários preenchidos para tal ato. Afirma que estes 

documentos serão utilizados para comprovar o período em que conviveu 

em união estável com o Sr. Ueliton, antes de contraírem matrimônio. Nos 

termos da legislação processual civil, via de regra, a ação preparatória ou 

incidental, e ainda aquelas que devem ser julgadas conjuntamente para se 

evitar decisões conflitantes, devem ser propostas no juízo competente 

para conhecer da ação principal. Diante disto, todas as ações que 

versarem sobre situações ou circunstâncias as quais, ainda que 

indiretamente, guardem relação com o objeto da ação principal, sobretudo 

em relação a direito de família, devem ser endereçadas ao Juízo 

competente para tal. Assim a presente ação deveria ser direcionada a 

uma das Varas De Família dessa comarca, dada a sua competência 

privativa para processar e julgar as ações que tenham como objeto 

material afeta ao direito de família. Diante do exposto DECLINO A 

COMPETÊNCIA para uma das Varas Especializada De Família E Sucessão. 

Decorrido os prazos recursais, realizar-se a redistribuição do feito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

7ª VARA CÍVEL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 881175 Nr: 10663-26.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANKA SIMON FUZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, JEFFERSON SANTOS DA SILVA - 

OAB:23487/O

 Intimação das advogadas da investigada BIANKA SIMON FUZARO para 

que compareçam à audiência preliminar designada para o dia 26/03/2018, 

às 13:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 859014 Nr: 2862-59.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AUGUSTO GOMES DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 20589

 Certifico que nesta data encaminhei a sentença proferida nos autos para 

publicação no diário oficial a fim de intimar o patrono do réu, Dr. Armando 

Nunes Matos Júnior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 869818 Nr: 6516-54.2017.811.0003

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GUSTAVO ROBERTO FRANCO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA PIRES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURILENE SOUSA CARMO DO 

PRADO - OAB:16682/O, JUSCIELE MORETTI DE MELO - OAB:18451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de expedir o mandado de intimação da testemunha 

SIDNEY FERREIRA DA SILVA em virtude da insuficiência do endereço 

apresentado, vez que ausente o número da residência.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 765444 Nr: 25-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUCELIA ISABEL ANDRADE DO NASCIMENTO, 

ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO, SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO, 

SANDRA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO - 

OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 Intimar advogado João Ricardo Filipak, OAB nº. 11.551

1. Considerando a cópia da sentença de fls. 74/75, defiro o pleito de fls. 

66/68, itens 1, 2 e 3, bem como o pedido de item 4, primeira parte, devendo 

ser incluída a requerente como herdeira no presente feito, procedendo-se 

às anotações necessárias na capa dos autos.

2. No que concerne ao pedido de substituição da inventariante, em que 

pese a disposição do art. 617, do Código de Ritos, denota-se que a 

nomeação da inventariante à fl. 17, anverso e verso, ocorreu de forma 

regular, obedecendo aos ditames do Digesto Processual Civil, bem como 

não se verifica, in casu, a ocorrência de nenhuma das hipóteses que 

ensejam a substituição da inventariante, previstas no art. 622 do Código 

de Processo Civil.

3. Ademais, intime-se a herdeira Sandra Silva de Jesus para que se 

manifeste sobre o esboço de partilha apresentado pela inventariante às 

fls. 60/61.

4. Após, conclusos.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 894999 Nr: 3552-54.2018.811.0003

 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: RBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCG, MCG, JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3552-54.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o título executivo judicial no qual se funda a ação, tendo em vista 

que não foi carreado aos autos com a inicial, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do CPC).

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de abril de 2018.

 MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758272 Nr: 12294-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILDA MARIA DE SOUSA - 

OAB:OAB/GO 6491

 Intimação do patrono da parte autora, para menifestar sobre carta 

precatória com diligência negativa, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 893964 Nr: 3122-05.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:OAB/MT 3539 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3122-05.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista que este juízo não possui jurisdição para análise do 

petitório de fl. 8, cumpra-se o item 4 da decisão de fl. 5.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758629 Nr: 12529-74.2014.811.0003

 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: MTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12529-74.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 58, devendo a parte requerida ser citada na forma 

editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos.

2. Se decorrido o prazo do edital, sem manifestação da parte demandada, 

em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos nomeio, 

desde já, como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir 

Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo 

ser intimado para requerer o que de direito.

3. No mais, determino que seja procedida à notificação do INSS, nos 

termos do art. 5º, §7º, da Lei n.º 5.478/68, devendo ser imediatamente 

oficiado, para que efetue o desconto da prestação alimentícia, fixada em 

favor da parte autora, diretamente do benefício n.º 163.014.478-6, em 

nome do requerido.

 4. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público.

5. Empós, conclusos.

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.: 804521 Nr: 16122-77.2015.811.0003

 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: AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC, INGRYDYS HANANDA MINGOTI - OAB:MT/ 19.871

 Processo n.º 16122-77.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS aforada por APARECIDA ANDREA 

MORAIS em face de ELOILSON FERREIRA DOS SANTOS (qualificados na 

peça vestibular).

2. À fl. 51, as partes formularam acordo, em audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, a respeito do reconhecimento e dissolução da 

união estável, bem como compuseram, parcialmente, a respeito da partilha 

de bens, sendo celebrado acordo em nova audiência de tentativa de 
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conciliação, conforme termo carreado aos autos à fl. 71, a respeito da 

partilha dos bens.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes são 

legítimas e estão bem representadas, bem como que inexistem 

irregularidades nem questões pendentes de apreciação, pelo que a 

homologação do acordo é medida que se impõe.

5. Assim, 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.

6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 

feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto 

Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Notifique-se o representante do Ministério Público.

9. 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, 16 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 702234 Nr: 10212-11.2011.811.0003

 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: LB, EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoaria Pública de Mato 

G do Sul - OAB:

 Processo n.º 10212-11.2011.811.0003

Vistos etc.

 1. A toda evidência, analisando detidamente os autos, nota-se que houve 

um lapso quando do lançamento da sentença neste feito, uma vez que, ao 

contrário do que consta na petição inicial e em todas as petições 

protocoladas nos autos, o nome da parte autora não é LUENE BENITES, 

mas sim LUÉLE BENITES, conforme certidão de nascimento juntada à fl. 24.

2. Assim, retifico os itens n.ºs 1 e 6 da mencionada sentença, que 

passarão a ter a seguinte redação:

1. Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE intentada por 

LUÉLE BENITES em face de FERNANDO VIANA (qualificado nos autos), 

pelos motivos narrados na inicial de fls. 05/10, que foi instruída com os 

documentos de fls. 11 usque 15.

6. Portanto, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, com espeque no art. 487, III, b, do Digesto Processual Civil, julgo 

procedente o pedido veiculado no petitório inaugural para reconhecer a 

paternidade do requerido em relação à requerente, que passará a se 

chamar LUÉLE BENITES VIANA, sendo que doravante constará em sua 

certidão de nascimento como seu genitor o Sr. Fernando Viana e como 

seus avós paternos José Viana e Canuta Lopes, fixando o dever de 

alimentos a ser pago pelo requerido à requerente em 20% do salário 

mínimo, correspondendo atualmente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis 

reais), a ser pago mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês.

 3. Assim, com a referida alteração, cumpra-se a sentença tal qual 

prolatada.

4. Após, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se.

Intime-se. 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.: 807452 Nr: 17165-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AODS, EGOS, ADJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17165-49.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 39, determinando que seja oficiado à CEF para que 

proceda à transferência dos valores de PIS/FGTS existentes em favor do 

executado para conta bancária informada pela parte autora, conforme o 

débito discutido no caso em apreço.

2. Intime-se

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 732398 Nr: 12619-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDSA, APSA, JDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12619-19.2013.811.0003

Vistos etc.

1. O art. 139, inciso II, do Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar 

pela duração razoável do processo. Tal disposição está alinhada com a 

nova ordem constitucional, a qual situa a dignidade da pessoa humana 

como núcleo do constitucionalismo contemporâneo e pilar do Estado 

Democrático de Direito. Esta nova concepção de justiça constitucional, 

sem dúvida, teve sua tônica com o advento da Emenda Constitucional n.º 

45, promulgada em 08.12.2004, em especial com a consagração do 

princípio da razoável duração do processo, localizado topograficamente 

no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Republicana de 1988, considerando que 

nenhum processo pode tramitar ad eternum, sob o risco de depor contra a 

credibilidade do Poder Judiciário e de suas instituições.

2. Nesta linha de raciocínio, ressai dos autos que o feito já se arrasta 

desde 2013 com vários pedidos de suspensão, assim, não obstante, o 

pleito de fl. 77 e as razões ali invocadas, intime-se a parte autora para 

que, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, dê o regular 

andamento processual, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

art. 485, inciso III, do Código de Ritos.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 446854 Nr: 2037-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRCM, RCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2037-28.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 108/109, determinando que seja oficiado à CEF 

para que bloqueie e penhore o valor existente a título de saldo PIS/FGTS 

em favor do executado, conforme o débito exequendo discutido no caso 

em apreço.

 2. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

informe nos autos o número da conta bancária de sua titularidade.

3. Empós, conclusos para deliberação quanto a transferências dos 

valores bloqueados.
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4. Intime-se

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 825400 Nr: 4756-07.2016.811.0003

 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: KPDSA, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4756-07.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 51, anverso e verso, devendo a parte requerida ser 

citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de 

Ritos.

2. Se decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte demandada, 

em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, 

desde já, como curador especial a UNIASSELVI, representada pelo Dr. 

José Sérgio Martins Ribeiro, para o patrocínio dos interesses da parte 

requerida, devendo ser intimado para requerer o que de direito.

3. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público.

4. Empós, conclusos.

5. 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.: 386085 Nr: 14152-57.2006.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPI, MIGDS, WPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, CLEUZENI MUNIZ - OAB:OAB/MT 

10.281, LUIS FELIPE DE OLIVEIRA OLIVEIRA - OAB:7.206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para instruir e retirar formal de 

partilha, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 771687 Nr: 3036-39.2015.811.0003

 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: JAPM, CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da parte Autora para 

que indique a conta bancária para cumprimento da decisão de fls. 57, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817763 Nr: 2136-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/0

 Intimar Dr. Samá Ferraz Pereira da decisão a seguir transcrita: 

DELIBERAÇÃO: “Vistos etc., dou por prejudicada a realização da presente 

audiência. Intime-se o patrono da parte requerida, Dr. S. F. P., conforme 

termo de fl. 129, a informar, no prazo de 30 dias, o endereço atualizado da 

requerida, Sra. Z R, ante o teor das certidões de fls. 140 e 141, para que o 

juízo possa alizar a colheita da prova testemunhal. Com a manifestação do 

patrono da requerida venham-me os autos conclusos para designação de 

nova data para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

constando expressamente que a parte autora continua residente em 

Juscimeira, no endereço constante da exordial. Observe a Sra. Gestora 

Judiciária para a próxima audiência de instrução e julgamento, que deverá 

ser intimada a menor no endereço supra. Expeça-se o necessário. Os 

presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 807655 Nr: 17229-59.2015.811.0003

 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: LODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17229-59.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Em complementação à determinação de fl. 48, nomeio a Dr.ª Maria 

Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de Saúde 

“POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta cidade, 

para realizar exame médico na parte interditanda.

2. Abra-se vista à parte autora e ao representante do Parquet para 

apresentação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. A seguir, providencie a parte requerente, ora nomeada curadora 

provisória, a apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a 

realização da perícia, com resposta aos quesitos e demais observações 

médicas sobre a higidez mental da parte interditanda.

4. Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), que 

serão suportados pelo Estado de Mato Grosso.

5. Intime-se.

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754942 Nr: 10272-76.2014.811.0003

 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: ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDSC, RFC, NFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 22. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

improcedente o pedido formulado pela requerente, em consonância com o 

art. 487, I, do Digesto Processual Civil, não reconhecendo a união estável 

havida entre ELIANA CRISTINA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE DA 

COSTA CARVALHO, qualificados nos autos.23. Sem condenação em 

custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça.24. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 
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os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 08 

de março de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 801902 Nr: 15148-40.2015.811.0003

 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: JDS, JDS, ARADS, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15148-40.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Comungando do entendimento exarado pelo Ministério Público em sua 

cota retro, defiro o pleito de fl. 58, devendo a parte autora ser intimada 

para juntar outras provas de suas alegações, sobretudo, comprovantes 

do alegado aumento de suas despesas.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 805746 Nr: 16601-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNMDA, RMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Loise Flávia Schio - 

OAB:24.699, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 20. Tendo como norte a equidade e a razoabilidade, analisando com vagar 

todo o processado e diante dos documentos coligidos ao feito, 

considerando uma média razoável de rendimentos brutos que o devedor 

percebe mensalmente, outro caminho não há senão julgar procedente da 

liquidação em apreço, para declarar que o valor devido pelo demandado a 

título de alimentos mensais é equivalente a R$ 253,22 (duzentos e 

cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), ou 15% do rendimento 

bruto do demandado, conforme demonstrado nos autos por provas 

documentais.21. Portanto, remetam-se os autos à contadoria do juízo para 

elaboração de cálculo pormenorizado atualizado do débito a ser 

executado por quantia certa, art. 523, do CPC, considerando que o 

inadimplemento se originou em outubro de 2013 e o valor a ser pago 

mensalmente é o correspondente a 15% dos rendimentos brutos do 

demandado, ou seja, a R$ 253,22.22. Com a juntada do demonstrativo de 

débito atualizado, intime-se o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento do valor apurado.23. Após, com ou sem 

manifestação da parte demandada, o que deverá ser certificado pela Sr.ª 

gestora judiciária, abra-se vista dos autos à parte autora para sua 

manifestação, inclusive, também, para indicação de bens à penhora.24. 

Notifique-se o representante do Ministério Público.25. Expeça-se o 

necessár io .Cumpra-se .Rondonópo l i s /MT,  07  de  março  de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 822655 Nr: 3854-54.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDS, RCDS, CCDS, ECDS, LBDS, DCDS, AMCDS, 

CCDS, EDPCDS, DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJLDS, EDRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3854-54.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, carrear aos 

autos certidão negativa das Fazendas Federal, Municipal e Estadual 

emitida pela PGE, em nome de ambos os de cujus, bem como comprovante 

de recolhimento do ITCMD (ou declaração de isenção, se for o caso).

2. Após, venham-me os autos conclusos.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 777830 Nr: 5355-77.2015.811.0003

 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: NFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC, GCDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MARCELINO DOLCE DE 

SOUZA - OAB:5161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5355-77.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 51, concedendo à Defensoria Pública a restituição 

do prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, devendo requerer o que de 

direito.

2. Com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, venham-me os 

autos conclusos para deliberação.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 408613 Nr: 4325-51.2008.811.0003

 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: GFTM, AGTM, MCTCL, FATM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:MT/2.251, MARIA APARECIDA LOURO TEIXEIRA - OAB:22735/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4325-51.2008.811.0003

Vistos etc.

1. Cumpra a Sr.ª gestora judiciária imediatamente a determinação do juízo 

de fl. 394, conforme já ordenado à fl. 408.

2. Após a resposta ao ofício de fl. 372, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.

 3. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 275306 Nr: 6549-40.2000.811.0003

 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: NGDM, MLGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLZDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 
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AGUIAR - OAB:3179/MT, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6549-40.2000.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor do ofício de fl. 238, o qual noticia a realização de 

acordo nos autos de n.º 3423-50.1998, em trâmite perante o juízo da 1ª 

Vara Cível desta comarca, retornem os autos ao partidor do juízo para a 

organização da partilha, devendo ser desconsiderada, para fins de 

elaboração do esboço, a dívida mencionada à fl. 238.

2. Aportando aos autos o esboço da partilha, intimem-se as partes para 

que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Empós, venham-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 440354 Nr: 9021-62.2010.811.0003

 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: MARILENE SACCO PEDROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALMIR ROQUE PEDROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA JANETE SACCO 

GARCIA - OAB:1082/RO, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para instruir e retirar formal de 

partilha, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 282397 Nr: 5860-59.2001.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO LOPES COSTA, MARIA NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M. JUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL MARCOS GARCIA - 

OAB:23548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL MARCOS GARCIA - 

OAB:23548/O

 Intimação do patrono EMANOEL MARCOS GARCIA, de que foi procedida a 

averbação conforme certidão de fls. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 806645 Nr: 16904-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPRS, JVRS, ARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT, UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16904-84.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante ao teor da certidão de fl. 61, intime-se a parte autora para que 

requeira o que de direito, no prazo legal.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 102085 Nr: 180-30.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS, GSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Processo n.º 180-30.2000.811.0003

 Vistos etc.

 1. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que a parte 

credora postulou à fl. 361, anverso e verso, pelo depósito integral do valor 

correspondente ao lance vencedor da arrematação ocorrido nos autos (fl. 

350).

2. Insta consignar que o Código de Ritos em seu art. 895, §1º, possibilita 

que a proposta de pagamento seja de pelo menos 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) 

meses, garantido por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de 

imóveis, o que foi feito no caso dos autos.

3. Dito isto, considerando a inexistência de comprovantes de depósito no 

caderno processual, suspendo a determinação de expeção da carta de 

arrematação, determinando que se intime a pessoa do arrematante para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos os respectivos 

comprovantes de consignação judicial das prestações já vencidas, assim 

como das vincendas, sob pena de ser descontituida a arrematação, nos 

termos do art. 903, §1º, inciso III, do CPC.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 807355 Nr: 17113-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJSBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Nesello - OAB:17454 

- MT

 Processo n.º 17113-53.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 83, intime-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente, 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, 15 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 447796 Nr: 2975-23.2011.811.0003

 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: MBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2975-23.2011.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento dos bens deixados 

por ABEL VILELA (qualificado nos autos), na forma pleiteada pelo 

inventariante e herdeiros às fls. 268/279, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 
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quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

2. Custas, se houver, pelo inventariante.

3. Decorrido o prazo recursal, seja expedida os competentes formais de 

partilha, alvarás e/ou cartas de adjudicação.

4. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 5. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 716140 Nr: 11499-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17.524-MT

 Processo n.º 11499-72.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 91, intime-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente, 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, 15 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 891367 Nr: 2303-68.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BARBOSA - OAB:DEF. 

PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2303-68.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo o feito no estado em que se encontra homologando todos os 

atos já praticados, devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 

189, inciso II, CPC).

2. Designo o dia 21.05.2018, às 13h30min, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação.

 3. Intimem-se e notifiquem-se o requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público.

4. Intime-se a parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que 

o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a 

partir da realização da realização da audiência de conciliação (arts. 693, 

697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte 

requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil.

5. Após, com ou sem manifestação da parte requerida, proceda-se ao 

estudo social das condições das partes e da criança.

6. Empós, vista ao Ministério Público, para sua manifestação.

7. Intime-se.

8. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 450286 Nr: 5466-03.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, MACDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora Dra. Luciana Castrequini Ternero, 

OAB/MT nº. 8.379, da despacho a seguir trasncrito: 1. Ante a certidão de 

fl. 108, intime-se a parte autora e seu procurador, pessoalmente, 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, 15 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 825609 Nr: 4877-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSD, RSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA APARECIDA - 

OAB:

 Processo n.º 4877-35.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 85.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 805919 Nr: 16661-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSC, IVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDMCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16661-43.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 78, 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, 06 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001162-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELOI DOURADO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES OAB - MT0004732S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001162-65.2016.811.0003 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, 16 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003458-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONIS RHEDELY GRACINO ALVES (REQUERENTE)

JHENIS RHINGLY GRACINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO GRACINO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003458-26.2017.811.0003 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002296-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAU HENRIQUE NORONHA (AUTOR)

I. A. N. (AUTOR)

IURY AUGUSTO NORONHA (AUTOR)

VANDERLEIA APARECIDA BARBIERI NORONHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA MALHEIROS DE MOURA OAB - MT11624/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON DA SILVA NORONHA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002296-30.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Em atenção ao 

pedido formulado no último parágrafo de ID: 12920448, defiro a suspensão 

do feito, pelo prazo de 2 (dois) meses. 2. Aguarde-se em arquivo 

provisório. 3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, 

determino que se certifique nos autos e intime-se o inventariante 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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000245-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000245-12.2017.811.0003 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: 1006036-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA NASCIMENTO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEMY DE SOUZA SERAFIM (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006036-39.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Aguarde-se a 

realização da audiência de tentativa de conciliação designada neste feito 

(ID: 12505382). 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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006143-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA ECA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006143-06.2017.811.0003 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: 1004896-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ANTUNES PINTO VARAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX VARAO FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004896-87.2017.811.0003 Vistos etc. 1. O art. 523 e 

seguintes, do Código de Processo Civil, preveem que: “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.” 2. Já o art. 528, do 

mesmo Codex, estatui que: “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.” (grifamos) 

3. Contudo, é certo que o débito que autoriza o pleito de decretação de 

prisão civil do devedor é apenas o que compreende as 3 (três) últimas 

parcelas em atraso, conforme dicção do verbete sumular n.º 309, do STJ: 

“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.” 4. Cediço, tanto na doutrina 

como jurisprudência majoritária que se tratam de execuções de alimentos 

com ritos díspares, sendo impossível sua cumulação numa mesma 

executio. Vejamos: “Cabe à credora a escolha do rito processual a ser 

seguido para a execução de alimentos (...) (STJ – 4ª Turma, REsp 
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216.560-SP, Rel. Min. Cesar Rocha, j. 28.11.00). No mesmo sentido, com o 

esclarecimento de que o credor pode impedir a prisão do alimentante se 

desistir da execução iniciada na forma do Art. 732: JTJ 168/201. Contra, 

entendendo que se o credor optou pela execução através da penhora e 

alienação de bens do devedor, não pode pedir a prisão prevista no Art. 

733: Bol. ASSP 1.580/78.” (Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em Vigor / Organização, Seleção e Notas de Theotonio 

Negrão, com a colaboração de José Roberto Ferreira Gouvêa – 34. ed. 

Atual. até 14 de julho de 2002. – São Paulo: Saraiva, 2002, pág. 762) 

(grifamos) 5. Ademais, conforme expressa disposição legal do art. 528, 

§8º, do Código de Ritos, na ação executiva onde se postule a 

expropriação de bens do devedor de alimentos não será admitido o pedido 

de sua prisão, de onde se pode extrair, também, que o próprio legislador 

ordinário optou pela divisão dos ritos executivos. 6. Dessarte, em que 

pese a manifestação da parte autora, especifique, ela, qual o modo de 

execução que optará, dada a diversidade de ritos, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Estatuto Processual Civil, trazendo os cálculos 

necessários, conforme o rito que escolher, no prazo de 15 (quinze) dias. 

7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 

de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008487-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RAMOS LIROLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MAIA ROCHA DA SILVA OAB - PR45182 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Julia Medina Mendonça (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008487-57.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS aforada por JULIANO RAMOS LIROLA 

em face de JULIA MEDINA MENDONÇA (qualificados nos autos). 2. A parte 

requerida concordou com o pedido de exoneração, conforme termo de 

audiência de ID: 12498816. 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 no ID: 12498816, anverso e verso, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do 

art. 487, inciso III, a, do Digesto Processual Civil, exonerando a parte 

autora do dever de prestar alimentos à parte requerida. 6. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005118-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ENRICONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH ENRICONE SCARAVELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005118-89.2016.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de “AÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA 

DE MENOR C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA C/C DIREITO DE VISITAS A MENOR” 

movida por CICERO ENRICONE em face de DEBORAH ENRICONE 

SCARAVELLI por si e na condição de representante legal de A. S. E. e J. 

S. E., todos qualificados nos autos. Sustenta o autor ter constituído união 

estável com a requerida Deborah pelo período de dois anos, sendo que 

que da relação adveio o nascimento de dois filhos, A. S. E. (d. n. 

27/02/2013) e J. S. E. (d. n. 05/05/2015), ambos atualmente sob os 

cuidados da genitora. Salienta que durante a união o casal adquiriu um 

veículo e os móveis que guarneciam a residência do casal, os quais se 

encontram na posse da parte adversa, aduzindo não haver qualquer 

pretensão na partilha dos citados bens, declarando expressamente a 

intenção de ceder sua cota parte à ex-companheira. Ao final, pugna pelo 

reconhecimento e dissolução da união estável pelo período aduzido na 

inicial, pela fixação do regime de guarda, regulamentação do direito de 

convivência entre o genitor e as crianças, bem como pela fixação de 

alimentos em favor da prole comum na quantia equivalente a 30% de seus 

rendimentos líquidos. Em sede audiência de conciliação, as partes 

lograram êxito em ajustar acerca da união, guarda e visitas (ID 5823671). 

Na sequência, a requerida apresentou contestação e reconvenção (ID 

6067635), requerendo, em síntese, a inclusão da genitora do autor na lide, 

para fins de responsabilizá-la por alimentos em patamar suficiente a 

suportar a integralidade das despesas do lar, até lograr êxito em se 

posiciona no mercado de trabalho. O Ministério Público opinou pelo 

julgamento antecipado da lide para fins de arbitrar a verba alimentar 

definitiva em favor das crianças no patamar de 30% dos rendimentos 

líquidos do autor (ID 9175539). Em seguida, o ajuste firmado entre as 

partes restou devidamente homologado pelo Juízo e, na mesma 

oportunidade, foi indeferido o chamamento ao processo da genitora do 

autor, bem como se arbitrou verba alimentar provisória em favor das 

crianças na quantia equivalente a 30% dos rendimentos líquidos do 

alimentante (ID 9542643). É o breve Relatório. Fundamento. Decido. Prima 

facie, entendo desnecessária a produção de maiores provas acerca do 

pedido, estando o feito devidamente instruído, motivo por que passo a 

julgá-lo antecipadamente em atenção ao disposto no art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. Destarte, malgrado a lide verse sobre reconhecimento e 

dissolução de união estável, guarda, visitas e alimentos, as partes 

lograram êxito em firmar ajuste acerca da união, da guarda e das visitas, 

em sede de audiência de conciliação, contando com a devida 

homologação judicial, conferindo integralmente os jurídicos e legais efeitos 

à avença, restando pendente de exame de mérito tão somente a matéria 

relativa aos alimentos. Pois bem. Preceitua o artigo 1.694 e seu § 1.º do 

Código Civil que “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.º Os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada.” Por sua vez, o ilustre mestre YUSSEF SAID CAHALI, 

referindo-se à obrigação alimentar decorrente de parentesco diz que “a 

obrigação de alimentos fundada no jus sanguinis repousa sobre o vínculo 

de solidariedade que une os membros do agrupamento familiar e sobre a 

comunidade de interesse, impondo aos que pertencem ao mesmo grupo o 

dever recíproco de socorro.” (In “Dos Alimentos”, 3.ª ed., Ed. RT., pág. 

700). Do princípio acima transcrito, colhem-se dois requisitos para que 

surja a obrigação de prestar alimentos em caso de parentesco, a saber: a) 

a prova do parentesco; b) o binômio necessidade/possibilidade. A relação 

de parentesco está comprovada, ante a certidão de nascimento das 

crianças acostadas ao feito, bem como pela união estável estabelecida 

entre as partes. Destarte, em sede de defesa a requerida apresentou 

junto à contestação, em peça única, pedido reconvencional com a 

finalidade de incluir a genitora do autor (avó das crianças) na relação 

jurídica processual para que esta fosse compelida a arcar com parcela 

dos alimentos a serem prestados tanto para as crianças como para si, 

argumentando estar desempregada desde o nascimento do primeiro filho 

do casal, bem como supostamente, pela Sra. Jussara Rene Enricone 

sempre ter contribuído de maneira complementar com as despesas do 

casal, enquanto viviam em união estável. Sustenta a requerida/reconvinte 

não ser obrigada a suportar juntamente com sua prole a drástica 

modificação da situação econômica sofrida após o rompimento da relação 

conjugal, a partir da saída do varão do lar, porquanto este era o único 

provedor e, atualmente o valor disponibilizado pelo autor/reconvindo é 

insuficiente para a manutenção das despesas da família. Nessa vertente, 

a requerida/reconvinte pugnou pela condenação do autor/reconvindo bem 

como da Sra. Jussara, subsidiariamente, no pagamento de alimentos no 

valor equivalente a quatro salários mínimos até que pudesse obter a 

almejada reinserção no mercado de trabalho, obtendo, dessa maneira, 

renda suficiente para si e para contribuir com o sustento dos filhos, 
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quando o autor/reconvindo poderia valer-se de ação revisional. Destarte, 

o chamamento ao processo pretendido pela requerida/reconvinte foi 

rechaçado pelo Juízo de plano, através da decisão registrada no ID 

9542643, a qual restou atingida pelo manto da preclusão recursal, uma 

vez que não houve qualquer objeção pelas partes acerca do tema. Assim, 

considerando que a Sra. Jussara Rene Enricone não integra a relação 

jurídica processual ressai inviável qualquer imposição de obrigação 

alimentar contra ela. Por outro lado, apesar de inexistir pedido expresso da 

requerida/reconvinte no sentido que fosse arbitrada verba alimentar 

exclusivamente em seu favor, pela disposição dos fatos e fundamentos 

jurídicos lançados na peça defensiva é possível concluir que a verba 

alimentar pretendida pela requerida/reconvinte destina-se ao atendimento 

tanto de suas necessidades como da prole do casal litigante. Nesse 

espeque, em que pese ser garantido pelo ordenamento pátrio, o dever 

mútua assistência entre companheiros, mesmo após o rompimento da 

relação conjugal, conforme norma consagrada expressamente no art. 

1.694 do Código Civil, o binômio necessidade-possibilidade há de ser 

respeitado nessa modalidade de alimentos, não sendo o caso de incidir 

qualquer espécie de presunção, seja acerca das possibilidades, como das 

necessidades. Nesta senda, a mera alegação de desemprego não é 

suficiente para caracterizar a necessidade da varoa em receber alimentos 

do ex-companheiro, em virtude do rompimento da relação conjugal, 

notadamente pelo fato da requerida/reconvinte ser pessoa jovem, não 

havendo qualquer indício de estar incapacitada para o exercício de 

atividade remunerada. Além disso, o fato de ser mãe e responsável pelos 

cuidados de duas crianças, também não é suficiente para restringir a 

capacidade laborativa da requerida/reconvinte, ao passo que o filho mais 

novo conta atualmente com três anos de idade completos, não sendo o 

caso de se manter a criança sob os cuidados exclusivos da genitora. 

Nessa vertente, inexistindo qualquer elemento probatório que indique a 

alegada necessidade no recebimento de verba alimentar pela varoa, 

conclui-se que a requerida/reconvinte ostenta plena condição para 

exercer atividade laboral, ingressar no mercado de trabalho e arcar com o 

próprio sustento, além de não contar com qualquer enfermidade que limite 

sua capacidade laborativa. Já com relação aos filhos, no que tange ao 

binômio necessidade-possibilidade, o autor/reconvindo apresentou prova 

de seus rendimentos atuais demonstrando possuir renda variável, ao 

passo que recebeu valores entre R$ 2.285,48 (dois mil e duzentos e 

oitenta e cinco reais e quarenta e oito centos) e R$ 3.653,50 (três mil e 

seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) no período 

compreendido de março a maio de 2017 (ID 8178255). Diante disso, a 

verba alimentar no montante postulado pela requerida/reconvinte 

apresenta-se desarrazoada, porquanto acarretaria extrema onerosidade 

ao genitor das crianças a fixação de alimentos em quatro salários mínimos, 

sendo certo que não há qualquer elemento probatório indicativo de que o 

autor/reconvindo poderia ostentar outra fonte renda. Inexistindo, dessa 

forma, qualquer indicio da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, que ofereceu alimentos aos filhos na quantia 

equivalente a 30% de seus rendimento líquidos, e não havendo qualquer 

requerimento de produção e provas pelas partes, tenho que a verba 

alimentar há de ser fixada nos termos do pedido exordial, por se retratar 

quantia que melhor atende ao binômio necessidade-possibilidade, à vista 

dos elementos de provas dispostos no procedimento em apreço. Diante 

disso, hei por bem converter em definitivos os alimentos fixados 

provisoriamente em 30% (trinta por cento) do rendimento líquido, quantia 

essa razoável a ser arbitrada em favor dos menores A. S. E. e J. S. E., 

que por sua vez, ao que tudo indica, possuem as necessidades normais à 

faixa etária, além de tudo presumidas em face da menoridade. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. 

NECESSIDADES PRESUMIDAS. REVELIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS 

QUANTO ÀS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. 

DESCABIMENTO. ARTIGOS 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. Ausente 

comprovação de pressuposto necessário à majoração dos alimentos 

fixados, de ser mantida a verba alimentar fixada na sentença, que se 

mostra razoável. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70057391674, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 18/12/2013). “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIMENTOS PARA FILHA MENOR DE IDADE. FIXAÇÃO. BINÔMIO 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADES. REVELIA. A necessidade da filha menor 

de idade é presumida, mas compete a ambos os genitores lhe prestar 

assistência. A revelia do alimentante não acarreta, por si, ao provimento 

integral do pedido da alimentada. Os alimentos são fixados a partir do 

binômio alimentar. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação 

Cível Nº 70052665700, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 07/02/2013). Assim, havendo 

prova cabal dos atuais rendimentos do alimentante a obrigação alimentar 

deve ser fixada no patamar equivalente a 30% dos rendimentos líquidos 

do autor, convertendo-se em definitivos os alimentos provisórios 

arbitrados oportunamente, notadamente em razão dos argumentos acima 

de l i n e a d o s ,  a t e n d e n d o ,  d e s s a  m a n e i r a ,  a o  b i n ô m i o 

necessidade-possibilidade. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

reconvencional e, em consonância ao parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido manifestado na exordial para fixar a obrigação 

alimentar no patamar de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do 

autor, excluídos verba previdenciária e imposto de renda, os quais 

deverão ser descontados diretamente da folha de pagamento do alimente 

e disponibilizado à genitora das crianças, até o dia dez de cada mês, via 

de consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 487, 

I do CPC. Finalmente, ante a resistência emanada pela requerida somente 

ao relação ao pleito de alimentos, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos 

honorários advocatícios em favor do patrono do autor, os quais fixo em 

10% sobre o valor atribuído à causa, sobretudo tendo em vista a natureza 

da causa e grau de zelo do profissional (art. 85, §2º c/c art. 292, III, ambos 

do CPC). A exigibilidade das verbas sucumbenciais ficará suspensa em 

relação à parte sucumbente enquanto perdurar a sua impossibilidade em 

adimpli-las, eis que, à luz da declaração e hipossuficiência apresentada 

junto à contestação, defiro a Assistência Judiciária Gratuita à parte 

requerida. Oficie-se ao empregador do autor, oportunamente. P.I. Após o 

trânsito em julgado arquive-se e dê-se baixa observadas as formalidades 

legais. Notifique-se o Parquet. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 15 de maio 

de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001316-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO REQUERENTE PARA, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O 

ALVARÁ EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004921-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE BARBOSA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

INTIMAR o(a) patrono(a) do(a,s) requerente(s) para juntar as vias originais 

da declaração de hipossuficiência e da procuração nos termos do oficio 

nº 4169/2018, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003692-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DUARTE FILHO (REQUERENTE)

DIVINA ESTEVAO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003692-71.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto aos requerentes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover a emenda à inicial, para apresentar 

prova documental apta a demonstrar a existência dos direitos 
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possessórios concernentes ao imóvel objeto de partilha, sob pena de não 

homologação do ajuste acerca da r. matéria (art. 320, do CPC). Intimem-se. 

Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 18 de maio de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000720-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU XAVIER SANTOS OAB - SP237616 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELI (REQUERIDO)

JULIANO ARCOVERDE ANGELI (REQUERIDO)

JEAN ARCOVERDE ANGELI (REQUERIDO)

SORAYA ARCOVERDE ANGELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA RECOLHER A 

GUIA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA (ATRAVÉS DO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO) PARA REALIZAÇÃO DA 

INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS, NO VALOR DE R$ 32,00 (TRINTA E DOIS) 

REAIS. BEM COMO PARA PROCEDER A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA COM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 776378 Nr: 4803-15.2015.811.0003

 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: JH, SH, SBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJH, MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONEL PEIXOTO DAMASCENO - 

OAB:16817 - E, ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - OAB:7356-A/MT, 

RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892, SAMIR BADRA DIB - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT, JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT, SEBASTIÃO 

PAULA DO CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 Processo n.º 4803-15.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Os autos vieram-me conclusos noticiando a existência de recurso de 

agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Muller (adrede 

qualificada).

2. Reexaminando, com vagar, a decisão objurgada, nos termos dos arts. 

1.018, §1º, do Codex Processual Civil, entendo que a mesma deve ser 

mantida, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

3. A parte recorrente cumpriu as disposições ínsitas do art. 1.018, §2º, do 

Digesto Processual Civil.

 4. Sem prejuízo das disposições supra, seguem informações de agravo 

solicitadas, em ofício anexo, as quais deverão ser remetidas à Superior 

Instância, por meio do sistema Malote Digital, mediante fiel observância do 

preconizado no art. 2º, do Provimento n.º 007/2011 – CGJ/MT.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 279013 Nr: 2664-81.2001.811.0003

 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: CAIO MATOS DE ALMEIDA COSTA, ISADORA DE 

ALMEIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TERESA DE ALMEIDA COSTA, RAFAEL 

ESTEVES DE ALMEIDA COSTA, MARTHA ANGELA LEDO ESTEVES DE 

ALMEIDA COSTA, MARÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 

EPP, MARE AGROPECUÁRIA LTDA, RENATO JOSÉ DE ALMEIDA, 

BERENICE APARECIDA CAMPOS DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, Graziella Nascimento Teixeira - 

OAB:22425/O, ISADORA DE ALMEIDA COSTA - OAB:20.205, LARA 

CRISTINA RIBEIRO AMORIM - OAB:OAB/MT20058/O, MICHEL JOSE 

GIRALDES PORTELA - OAB:OAB/MT 10.081, MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GEULHEN - OAB:MT 

3.103A, LARA CRISTINA RIBEIRO AMORIM - OAB:OAB/MT20058/O, 

LEYA SOUZA DA CRUZ - OAB:MT/8398, RAFAEL ESTEVES DE 

ALMEIDA COSTA - OAB:237382

 Intimação das partes autoras, para que, querendo, se manifestem em 

relação ao Recurso Adesivo com pedido de tutela (fls. 1219/1276) 

interposto por Maré Construtora e Incorporadora Ltda., Maré Agropecuária 

Ltda., Renato José de Almeida Costa e Berenice Aparecida Campos de 

Almeida Costa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 449426 Nr: 4605-17.2011.811.0003

 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: ESPOLIO DE VANDERLEI MENDES CORREIA, IRACEMA 

ALVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 110/111.

Destarte, a prestação jurisdicional vindicada junto à exordial restou 

devidamente entregue, consoante sentença de fls. 31/32 e, desde então a 

parte autora vem tentado reunir a documentação necessária para 

promover o levantamento de suposto seguro a que o falecido fazia jus.

Com efeito, verbas provenientes de seguro devem ser postuladas na via 

administrativa e, em caso de resistência por parte da segurada, cabe à 

parte interessada manejar a pretensão pela via judicial em procedimento 

especifico para este fim, sendo desnecessário o ajuizamento de ação pelo 

rito sucessório para tal finalidade.

Entregue a prestação jurisdicional, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 795133 Nr: 12434-10.2015.811.0003

 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: AVDS, MADSJ, JVDS, CADJ, MLSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do inventariante para no prazo de 5(cinco) dias, 

comparecer na secretaria da 2° Vara de Família e Sucessões, para retirar 

o formal de partilha expedido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 748744 Nr: 7104-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADJR, SADJR, MADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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01. Ante a natureza do interesse em baila e tendo em vista as alegações 

vertidas na defesa do executado, autorizo o pretenso levantamento de 

valores. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que venha a 

implementar referida transferência nos moldes do pedido retro.

02. Doravante, defiro o pedido de inscrição do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito - SPC e Serasa, máxime porque a 

providência subsiste como alternativa aos casos em que as outras 

medidas restaram insuficientes para coibir a inadimplência do devedor de 

alimentos.

Ademais, registre-se que a verba alimentar tem caráter vital para as 

manutenções básicas do necessitado, sendo imperioso que as 

prestações sejam realizadas corretamente, sob pena de se impor ao 

credor, que na maioria das vezes possui tenra idade e não pode prover o 

próprio sustento, uma situação degradável.

Assim, por todo o exposto e a teor do quanto disposto no artigo 782, §3º 

do CPC/2015, defiro o pleito de fls. 69, determinando que se oficie ao SPC 

e ao SERASA para que incluam em seus cadastros de restrições de 

crédito o nome do executado.

 03. No mais, defiro a suspensão processual vindicada (fls. 69), pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, com fulcro no princípio da duração razoável 

do processo.

Fica a Defensoria Pública ciente de que deverá se manifestar tão logo 

decorra o prazo de suspensão, independentemente de nova intimação, 

pena de extinção.

Na hipótese de decorrer o prazo sem manifestação, intime-se 

pessoalmente a parte exequente para dar regular andamento ao 

processo, em 05 (cinco) dias, praticando os atos que lhe competir, sob 

pena de extinção sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, III, 

do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733253 Nr: 13284-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar acerca da certidão negativa de fls. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 294770 Nr: 9255-25.2002.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XTC, LASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112, Camila Giongo - OAB:6388, FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, PRISCILA 

KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13.706/MT, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:3486-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:MT/5224

 Vistos.

 Ante o caráter infringente dos embargos de declaração manejados pela 

requerida/reconvinte, com supedâneo no quanto disposto no art. 1.023, 

§2º do CPC, abra-se vista à parte adversa pelo prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715454 Nr: 10733-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Veríssimo Rodrigues 

Vilela - OAB:24063/O

 Vistos.

Defiro o pedido retro, registrando que a penhora on-line é medida que de 

rigor se impõe, cujo objetivo, inclusive é consentâneo com os modernos 

princípios e preceitos que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr 

fim ao litígio (conflito de interesses qualificado por uma pretensão 

resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são 

escopos teleológicos ou finalísticos da Jurisdição.

 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Diante da ordem de transferência (extrato anexo), oficie-se a conta única 

de depósitos judiciais para que sejam adotadas as providencias de praxe 

e intimem-se as partes.

Intimem-se. Notifique-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 452494 Nr: 7673-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDS, MHPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro, registrando que a penhora on-line é medida que de 

rigor se impõe, cujo objetivo, inclusive é consentâneo com os modernos 

princípios e preceitos que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr 

fim ao litígio (conflito de interesses qualificado por uma pretensão 

resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são 

escopos teleológicos ou finalísticos da Jurisdição.

 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Diante da ordem de transferência (extrato anexo), oficie-se a conta única 

de depósitos judiciais para que sejam adotadas as providencias de praxe 

e intimem-se as partes.

Intimem-se. Notifique-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 810550 Nr: 18061-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELDS, JVLDS, SLDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELY RODRIGUES - 

OAB:16486

 Vistos etc.,Cuida-se de Execução de Alimentos ajuizada por KAMILY 

EMANUELA LOPES DA SILVA e JOÃO VITOR LOPES DA SILVA, 

representados por sua genitora Sara Lopes da Silva, em desfavor de 

ALCIDES ANTONIO DA SILVA, ).Aportou aos autos pedido de revogação 

do decreto prisional pelo pagamento da divida alimentar, tendo a patrona 

do executado colacionado aos autos comprovantes bancários, todavia 

após análise criteriosa esta magistrada indeferiu referido pleito ante a 

ausência de comprovação de pagamento do integral do débito cobrado 

(fls. 59).Após determinação, a parte exequente manifestou-se nos autos 

confirmando o recebimentos dos valores indicados pelo executado, 

todavia alegou a inadimplência de importância remanescente referente a 

parcelas vencidas no decorrer do feito (fls. 60).Às fls. 73/75 o executado 

carreou aos autos comprovante de pagamento dando conta da quitação 

integral do r. débito, bem como declaração da representante legal dos 
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menores dando conta do recebimento dos valores.Em parecer, a 

representante do Ministério Público opinou pela extinção do feito nos 

moldes do art. 924, II do CPC e consequente expedição de alvará de 

soltura em favor do executado (fls. 76/77).Os autos vieram 

conclusos.Relatei. Decido.O processo é de ser extinto em virtude da 

satisfação do crédito, uma vez que o executado com a concordância da 

exequente noticiou o adimplemento integral do débito até o corrente mês, 

dando plena e total quitação do valor devido, bem como diante do 

comprovante de transferência do valor remanescente indicado pela parte 

exequente, conforme se vê às fls. 73/75.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. Expeça-se alvará de soltura, a 

ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 802310 Nr: 15309-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGF, MGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA 

NETO - OAB:23964-0 MT, NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHÃES - 

OAB:MT/11.689, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:NUPRAJÚ, 

NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA FACULDADE 

ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANE MOREIRA LIBANO 

FOULETTO - OAB:22967/O

 Vistos etc.,

A teor do quanto disposto na certidão retro, procedo à baixa nas 

restrições eletrônicas via RENAJUD realizada quanto aos veículos 

HONDA/CG 125, placa JYO-5263, HONDA/CG 125 Titan, placa JYQ-9964 e 

FIAT/STRADA WORKING, placa HSC-3300, conforme extrato anexo.

Doravante, tornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 428732 Nr: 10842-38.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006, LEANDRO GOMES DALLAZEM - OAB:23.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA 

- OAB:18.006, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, 

VILSON CIRILO DE REZENDE - OAB:OAB/MT 21733/O

 Vistos etc.,

A teor do petitório de fls. 171/172, designo a audiência de conciliação para 

o dia 21 de junho de 2018 às 17h00min, a realizar-se no Núcleo da 

Conciliação deste Juízo.

Em sendo inexitosa a conciliação, tornem os autos conclusos para 

apreciação do pleito vindicado às fls. 165/166.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 397517 Nr: 11062-07.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, LUCIMARA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTOPHER BARRY WARD, REGINA DE 

FREITAS WARD, PEDRO CLAUDIO DE FREITAS, CLEIDE PINHEIRO DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, ILMAR SALES MIRANDA - OAB:5388, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DUCCI MAIA - 

OAB:242545/SP, CAROLINA SCATENA DO VALLE - OAB:175423/SP, 

DAIANA MALHEIROS DE MOURA - OAB:11624-A/MT, JOIFER A. 

CARAFFINI - OAB:13.909-B, JOSÉ EXPEDITO DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/222.902, MARISTELA CURY MUNIZ - OAB:195820/SP, PAULO 

CARVALHO CAIUBY - OAB:97541/SP, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641, SILVIA FELIPE - OAB:SP/206.840, STELLA 

HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A, ZAID ARBID - 

OAB:MT/1822A

 CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora 

(fls. 1246/1299) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5°, CPC). No 

mesmo ato, procedo à intimação das partes requeridas para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1°, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 279013 Nr: 2664-81.2001.811.0003

 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: CAIO MATOS DE ALMEIDA COSTA, ISADORA DE 

ALMEIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TERESA DE ALMEIDA COSTA, RAFAEL 

ESTEVES DE ALMEIDA COSTA, MARTHA ANGELA LEDO ESTEVES DE 

ALMEIDA COSTA, MARÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 

EPP, MARE AGROPECUÁRIA LTDA, RENATO JOSÉ DE ALMEIDA, 

BERENICE APARECIDA CAMPOS DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, Graziella Nascimento Teixeira - 

OAB:22425/O, ISADORA DE ALMEIDA COSTA - OAB:20.205, LARA 

CRISTINA RIBEIRO AMORIM - OAB:OAB/MT20058/O, MICHEL JOSE 

GIRALDES PORTELA - OAB:OAB/MT 10.081, MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GEULHEN - OAB:MT 

3.103A, LARA CRISTINA RIBEIRO AMORIM - OAB:OAB/MT20058/O, 

LEYA SOUZA DA CRUZ - OAB:MT/8398, RAFAEL ESTEVES DE 

ALMEIDA COSTA - OAB:237382

 Visando evitar futura alegação de nulidade, IMPULSIONO os autos para 

proceder à intimação das partes, para que, querendo, se manifestem em 

relação aos recursos apresentados às fls. 1013/1024 (Recurso de 

Apelação interposto por Caio Matos de Almeida Costa) e fls. 1029/1052 

(Recurso Adesivo com pedido de tutela interposto por Maré Construtora e 

Incorporadora Ltda., Maré Agropecuária Ltda., Renato José de Almeida 

Costa e Berenice Aparecida Campos de Almeida Costa).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819273 Nr: 2676-70.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YDSM, TFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - 

OAB:13758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ARAUJO DE 

MOURA - OAB:Nº21.754

 Intimação do executado, via seu patrono devidamente constituído para no 

prazo de 3(três)dias, efetuar o pagamento do débito, remanescente, sob 

pena de prisão civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728987 Nr: 9719-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON ANTONIO FLORENCIO - 

OAB:20621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA DOS SANTOS 

TEIXEIRA SACHETTI - OAB:OAB/MT16338, TAMIDI QUEITIUSSI 

SOARES RITTER - OAB:OAB/MT16260
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 Intimação da parte exequente para, se manifestar acerca das fls. 

130/134, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728221 Nr: 9034-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRWDAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISE CAROLINE PRADELA A DE 

ARAUJO PORTO - OAB:MT/13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 Intimação da parte credora para que possa indicar outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10(dez)dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 452494 Nr: 7673-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDS, MHPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668MT

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO para que se manifeste no prazo legal sobre 

a penhora efetivada via bacenjud à fl. 125/125v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 817426 Nr: 2025-38.2016.811.0003

 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: ITDA, RTDA, IIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVCDA, GCDA, WACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARQUES 

MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:20.326, DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, EDMAR GOMES DE VASCONCELOS 

- OAB:13612, WELSON GAÍVA MARINO - OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Vistos etc.,

 1. Ante ao noticiado falecimento do autor, Sr. Izaquiel Tomaz do Amaral, 

recebo o pedido de habilitação dos herdeiros do extinto (fls. 79/84).

 2. Deixo de determinar a citação da requerida, eis que previamente se 

pronunciaram acerca da habilitação ora deferida aos sucessores (fl. 97).

3. Doravante, cumpra-se o quanto determinado à fl. 76, visando a 

comprovação de total carência de vínculo proveniente da paternidade 

socioafetiva entre os infantes e a família paterna.

Com o laudo, abra-se vista às partes.

Após, colha-se parecer ministerial e renove-se a conclusão.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 379211 Nr: 7447-43.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMT, LTDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 (TRINTA)

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Luiz Claudio Martins 

Novaes Filiação: , brasileiro(a), casado(a), caminhoneiro, Endereço: 

Endereço Não Informado, Cidade: Rondonópolis-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ACERCA DA PENHORA 

REALIZADA ÀS FLS. 48, (CÓPIA ANEXA), PARA QUE NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTE APRESENTANDO 

IMPUGNAÇÃO.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Previamente ao exame do pleito retro, cumpra-se integralmente o quanto 

determinado à fl. 172.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 777238 Nr: 5146-11.2015.811.0003

 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: VALTON FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELISMAR VIANA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do inventariante acerca do item 3 da r. decisão a seguir 

transcrito: (...) 3. Sem prejuízo, reitere a intimação do inventariante para 

dar integral cumprimento ao decisum de fl. 66, acostando os documentos 

ali indicados, acompanhado das últimas declarações e do plano de 

partilha, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção. (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 433196 Nr: 1860-98.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRDA, VADS, DR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ITACARAMBI P 

E CANDIDO - OAB:13.304-MT, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT, VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 10(dez)dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 744569 Nr: 4691-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMIDCF, MGIMC, MMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDIDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 02. Por oportuno, o inventariante requer autorização para firmar os 

documentos necessários para o levantamento do prêmio do seguro do 

automóvel da falecida, para fins de custear despesas do espólio, 

comprometendo-se a prestar contas no prazo a ser fixado pelo Juízo, 

sopesando, para tanto, não dispor de recursos para a quitação do ITCD, 

bem como noticia a existência de dívida fiscal em nome da falecida 

retratada no documento de fl. 137..Diante disso e considerando o esmero 

do inventariante no exercício do múnus, desde já, autorizo a expedição de 

Alvara de autorização para fins de conferir poderes a GABRIEL 

MAGALHÃES ITACARAMBY DE CASTRO FREITAS para firmar toda a 

documentação necessária ao levantamento de seguro junto à Seguradora 

Allianz Seguros (apólice 03.31.4811441), com prazo de validade de 90 

dias.Ressalto que os recursos a serem levantados pelo inventariante 

deverão ser destinados ao custeio das despesas do espólio, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 441 de 616



preferencialmente o ITCD e a dívida fiscal junto ao Município de Cuiabá-MT 

e, em seguida, as demais dívidas deixadas pela de cujus, fartamente 

comprovadas nos autos.Prestação de contas em 120 dias.03. 

Considerando pedido de ambas as partes para deignação de ato com a 

finalidade de tentativa de composição no presente feito, deigno audiência 

de conciliação para o dia 18 de julho de 2018, às 14h30min a realizar-se 

no Núcleo de Conciliação deste Juízo.Intimem-se as partes, por intermédio 

de seus respectivos patronos, para comparecimento.04. No mais, abra-se 

vista à herdeira Maria Gabriela da documentação apresentada pelo 

inventariante às fls. 90/119, devendo declinar expressamente se persiste 

o interesse na expedição ofícios às instituições financeiras para fins de 

apurar o saldo devedor e os valores quitados referentes aos contratos de 

empréstimos firmados pela falecida, bem como apresentar cópia de seus 

documentos pessoais (RG e CPF).05. Por fim, abra-se vista às partes e ao 

Ministério Público do auto de avaliação de fls. 144/144verso.Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 270139 Nr: 3312-95.2000.811.0003

 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: MARCIA SA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO ROBERTO ROSA " de cujus", ELENIR 

MENDONSA XIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORESTES MIRAGLIA 

CARVALHO - OAB:4792/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA HERDEIRA ELENIR MENDONSA ROSA, 

SR. ORESTES MIRAGLIA CARVALHO, OAB/MT 4792, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, NO PRAZO DE 10 (DEZ ) DIAS, EM 

RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS DE FLS. 291 A 305.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715700 Nr: 11008-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Milta de Souza Barros 

Melo - OAB:15898/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, DEVIDAMENTE REPRESENTADA NOS 

AUTOS, PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O RETORNO DA CARTA 

PRECATÓRIA (FLS. 151/153), BEM COMO, REQUEIRA O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 817148 Nr: 1928-38.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSLV, JHLV, JCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLPJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829, ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - 

OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que indique outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção, conforme decisão de fl. 72v.

 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: CLEIDE HELENA MARTINS VIEIRA, MATHEUS HENRIQUE 

DE JESUS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMILTO RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS MACHADO DA SILVEIRA - 

OAB:5752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER O SR. MATHEUS HENRIQUE DE 

JESUS VIEIRA, PERANTE A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE ASSINAR O TERMO DE CURATELA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 760998 Nr: 13918-94.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERC, TJCC, HCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA GUIMARÃES DE SÁ 

RIBEIRO REFATTI - OAB:OAB/MT 18.042-A, FERNANDA NEVES VILELA 

PIRES - OAB:14262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 Certifico que a parte requerente foi intimada do teor da petição de fls. 

774/775.

Certifico ainda que as partes foram intimados através de seus 

procuradores a comparecerem a audiência de conciliação designada para 

o dia 18/07/2018 as 15horas, via DJE 10254, publicado no dia 14/05/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819273 Nr: 2676-70.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YDSM, TFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - 

OAB:13758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ARAUJO DE 

MOURA - OAB:Nº21.754

 Intimação do executado, via seu patrono devidamente constituído para no 

prazo de 3(três)dias, efetuar o pagamento do débito, remanescente, sob 

pena de prisão civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 759836 Nr: 13268-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPDS, DAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto Isso, satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a executada ao pagamento de multa, ante a ausência de 

demonstração de efetivo descumprimento da ordem após a citação.Sem 

custas e honorários, por serem as partes beneficiárias da Assistência 

Judiciária Gratuita. Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério 

Público.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 817426 Nr: 2025-38.2016.811.0003

 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: ITDA, RTDA, IIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVCDA, GCDA, WACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARQUES 
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MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:20.326, DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, EDMAR GOMES DE VASCONCELOS 

- OAB:13612, WELSON GAÍVA MARINO - OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, bem como em obediência ao imperativo legal inserto no art. 437, 

§1º do NCPC, diga à parte autora sobre os documentos de fls. 70/75, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, incontroversa a inexistência de vínculo biológico entre os 

menores Gean Correia do Amaral e Carla Vitória Correia do Amaral e o 

autor, máxime considerando o laudo do exame de DNA encartado às fls. 

59/64. Contudo, no caso vertente, se faz necessária, ainda, a 

comprovação de total carência de vínculo proveniente da paternidade 

socioafetiva entre os infantes e o requerente.

Destarte, determino ao setor competente deste Juízo que proceda a 

realização de estudo psicossocial, a ser efetivado com os menores, 

visando averiguar a questão atinente à existência de liame sociafetivo 

entre os mesmos e o pai registral, em laudo circunstanciado no prazo de 

20 (vinte) dias.

Com o laudo, abra-se vista às partes.

Em seguida, colha-se parecer ministerial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 879753 Nr: 10175-71.2017.811.0003

 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: EDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, PAULO RICARDO FEITOZA MATOS - OAB:21913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B, Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 Vistos etc. DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 1) 

ORAL consistente na oitiva das testemunhas já arroladas pelas partes, 

devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 

1º, do NCPC; 2) DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do 

artigo 435, do CPC.Com relação ao depoimento pessoal, desde já ressalvo 

que sendo o magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la 

livremente, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso o 

depoimento das partes por entender desnecessário ao deslinde da 

questão, pois tal prova nada mais trará que a reprodução do que já foi por 

elas afirmado na inicial/reconvenção e contestação/contestação à 

reconvenção, respectivamente. Ressalto que o dia a dia forense tem 

revelado ser referida atividade probatória contraproducente e ineficaz a 

busca da verdade real. De mais a mais, a teor do disposto no art. 370 do 

CPC, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a 

produção daquelas que entenda por necessárias ao deslinde da 

controvérsia posta em julgamento, bem como indeferir as que tenha como 

inúteis ou meramente protelatórias, não caracterizando tal ato 

cerceamento de defesa. Para a produção da prova oral deferida, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de agosto de 2018, às 

14h30min, devendo o Sr. Gestor Judicial adotar as providências 

necessárias à sua efetiva realização.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 879753 Nr: 10175-71.2017.811.0003

 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: EDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, PAULO RICARDO FEITOZA MATOS - OAB:21913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B, Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 Intimação do(s) patrono(s) da(s) PARTES acerca da Audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 23 de agosto 2018, as 

14h30min. Bem como para manifestar sobre a decisão de fls. 110/110v no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 712701 Nr: 7779-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRMGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

KLEYSLLER WILLON SILVA - OAB:23307/O, LAURA FRANCESCA PIPI 

DE SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de conciliação foi designada para o dia 

07/08/2018 às 13:00 horas.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004790-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. L. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: MARGARETE FERREIRA DA CRUZ. Parte Requerida: 

ADILSON RAMOS LEITE. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - FINALIDADE: 

1004790.62.2016.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

ADILSON RAMOS LEITE, brasileiro, RG 353753 SSP/MT e CPF 

304.594.511-20, atualmente em local ignorado e incerto, para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar 

do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, 

ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO LITIGIOSA 

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, promovida 

pela parte autora acima. A autora teve um relacionamento com o 

requerido, se dedicando e zelando pelo patrimônio construído. Requer ao 

final, seja julgada procedente a ação, a fim de que seja declarado o 

reconhecimento e a dissolução da união estável entre eles. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o requerido em lugar incerto e 

não sabido, defiro o pedido retro, devendo o mesmo ser citado via edital, 

com o prazo de vinte dias, obedecidas as formalidades legais (art. 256, do 

NCPC), para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital 

(art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015), consignadas as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil atual. Na hipótese 

de o requerido não apresentar contestação, forte no quanto disposto no 

art. 72, II, do NCPC, fica desde já nomeado o advogado Dr. Samir Badra Dib 

(UNIJURIS) para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. 

Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Rondonópolis - MT, 18 de maio de 2018. Hélio Avelino dos Santos. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003696-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DA SILVA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003696-11.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 2. DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 3. Comprovada documentalmente a filiação entre o 

requerente e o requerido fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, 

alimentos provisórios, à escassez de prova quanto aos ganhos do 

demandado, em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, a 

serem depositados em conta bancária informada na exordial, até o dia 10 

(dez) de cada mês. Neste espeque, malgrado o autor tenha apresentado 

os rendimentos do requerido no ID 13274073, infere-se que são de longa 

data (novembro/2016), necessitando o Juízo de maiores elementos para 

fixação do quantum postulado na exordial. 4. Desde já, determino seja 

oficiado à empresa empregadora do demandado, consoante dados 

fornecidos pela autora na petição inicial, para fornecer ao Juízo cópia dos 

três últimos comprovantes de rendimento do requerido, bem como para 

promover imediatamente os descontos da verba alimentar ora arbitrada 

mediante depósito na conta bancária de titularidade da representante legal 

da alimentada. 5. Designo audiência de conciliação para a data de 08 de 

agosto de 2018 às 15h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste 

Juízo. 6. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à audiência 

aprazada e a pagar os alimentos provisórios, acompanhado de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015, importando a 

ausência do autor em extinção e arquivamento do processo e a do 

requerido em confissão e revelia. 7. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o demandado contestar o presente, desde que o faça por 

intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 18 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001295-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCY BARAUNA DE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1001295-39.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

concessão de auxílio acidente 50% previdenciário ajuizada por JUVERCY 

BARAÚNA DE SOUZA LOPES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Vendo somente a necessidade da prova pericial, 

defiro-a, nomeando como perito o médico o Dr. Diógenes Garrio Carvalho, 

podendo ser encontrado na Rua Afonso Pena, 809, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), devendo ser intimado da 

nomeação, para que submeta o autor à avaliação médica emitindo-se o 

competente laudo médico. Embora o autor seja beneficiário da Justiça 

Gratuita, não existe nesta Comarca profissional que realize perícia médica 

sem receber sua contraprestação, de modo que para dar continuidade no 

processo, a parte autora deve pagar o valor dos honorários ao próprio 

médico no ato da realização da perícia, trazendo aos autos o comprovante 

do pagamento dos honorários. Outrossim, tendo em vista que o requerente 

é beneficiário da Justiça Gratuita, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais) para os honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 

de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça. Intimem-se as partes 

desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, 

intime-se o médico perito para designar data para realização da perícia, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se a 

parte autora de que os honorários do perito deverão ser pagos 

diretamente ao médico, no ato da perícia, mediante entrega de recibo, que 

deverá ser acostado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. O Sr. Perito 

terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Cumpra-se. 

Rondonópolis, terça-feira, 15 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003681-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

PROCESSO Nº 1003681-42.2018.8.11.0003. URGENTE VISTO. CLOVES 

DA SILVA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c tutela de urgência em face do SANEAR 

– SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, alegando, 

em síntese, que teve o seu fornecimento de água interrompido pelo réu em 

decorrência de uma dívida indevida. Aduz que foi cobrado pelo réu 

indevidamente por uma dívida no valor de R$ 7.571,59 (sete mil quinhentos 

e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), pelo que tanto o 

PROCON quanto o Poder Judiciário foram provocados para manifestarem 

sobre o caso. Assevera que no âmbito do Poder Judiciário houve prolação 

de sentença pelo Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca, nos autos nº 

0011650-58.014.811.0006, reconhecendo a inexistência do débito, a qual 

foi mantida inalterada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Informa 

que, conforme petição de acordo, houve o cumprimento da obrigação e a 

homologação por sentença do aludido Juízo, com a baixa dos autos ao 

arquivo. Alega que apesar de ter sido reconhecida a inexistência da dívida 

o réu continuou a efetuar cobranças, até que, na data de 17 de maio de 

2018, teve o seu fornecimento de água interrompido. Assim, requer a 

concessão de tutela de urgência para determinar que o réu restabeleça 

imediatamente o fornecimento de água no hidrômetro da sua residência – 

Unidade Consumidora nº 306770-0, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais). 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). Ao verificar a petição 

inicial e os documentos que a acompanham convenço-me de que a tutela 

pretendida pelo autor merece ser acolhida. Na hipótese, os documentos 

encartados, especialmente o comunicado de débitos de Id. 13260718, 

apontam que a suspensão do fornecimento de água no imóvel do autor se 

deu em razão de débitos pretéritos. Além disso, extrai-se do site do 

Sanear (agência virtual), que todos os débitos da Unidade Consumidora do 

autor referentes ao período de 01/05/2017 a 01/04/2018 encontram-se 

quitados, e que a fatura referente ao mês de maio de 2018 sequer está 

vencida. Neste contexto, vislumbra-se que o corte em debate, de fato, 

ocorreu em razão de débitos antigos, o que segundo entendimento 

sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça é vedado, senão vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA DE 

ÁGUA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS 

PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 

REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VALOR DO DANO MORAL. VIOLAÇÃO À 

LEI FEDERAL. DISPOSITIVOS NÃO INDICADOS. SÚMULA 284/STF. 1. A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo. (...)” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

20/10/2015, DJe 04/11/2015). Ademais, como se sabe, a água é 

considerada indispensável à sobrevivência humana, razão pela qual o seu 

fornecimento é tido como essencial, devendo ser prestado de forma 

eficiente, contínua e segura, nos moldes do art. 22, do Código de Defesa 

do Consumidor. O perigo de dano na hipótese é evidente, pois é de todo 

sabido que são funestos os efeitos da suspensão do fornecimento de 

água, seja nas residências, seja nos escritórios e ambientes de trabalho. 

Com essas considerações e por estar evidenciada a presença dos 

requisitos legais pertinentes, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para 

determinar que o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS restabeleça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 
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fornecimento de água no imóvel residencial do autor – Unidade 

Consumidora nº 306770-0. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos e para os fins do art. 4º, da Lei nº 1.060/50. 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 legal. Cientifique-se o demandado que, não 

sendo contestada a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344 do 

CPC). Cumpra-se a presente decisão com urgência, inclusive pelo oficial 

de justiça de plantão. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 18 

de maio de 2018. EDSON DIAS REIS Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010283-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SIQUEIRA CAVALHEIRO (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)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 13/05/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010276-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TAVARES CERQUEIRA (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)

 

Processo n° 1010276-91.2017.8.11.0003 VISTO. Intime-se a parte autora 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, sábado, 12 de maio de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001783-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO CANDIDO COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001783-91.2018.8.11.0003. EMBARGANTE: AUREO CANDIDO COSTA 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Intime-se o embargante 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a impugnação 

aos embargos apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 13 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009418-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDITE AUGUSTA BENDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - 284.785.258-15 

(PROCURADOR)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1009418-60.2017.8.11.0003 VISTO. VALDITE AUGUSTA 

BENDER ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando, em síntese, que é servidora pública estadual inativa e 

pensionista, e faz jus a incorporação de 11,98% nos seus salários 

decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu 

salário quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao 

pagamento dessas diferenças nos últimos cinco anos anteriores à 

propositura da ação. Aduz que, por ocasião do Plano Real, as medidas 

provisórias nº 457/94 e 482/94 e a Lei Federal nº 8.880/94 determinaram 

que os vencimentos dos servidores públicos em geral seriam convertidos 

pelo equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento. Assevera que a mudança do 

padrão monetário também cuidou de garantir aos servidores públicos a 

irredutibilidade de seus vencimentos, prevendo que o padrão deveria ser 

aferido na data do efetivo pagamento (artigos 22 e 23, da Lei nº 8.880/94). 

Sustenta que ocorreu uma perda de 11,98% de seus proventos, uma vez 

que o Estado contrariou todos os propósitos contidos na referida Lei, e 

que faz jus ao recebimento das diferenças a partir de 07 de outubro de 

2009 até a data do efetivo pagamento, em virtude da conversão de 

cruzeiro real para URV. Assim, requereu a incorporação em definitivo à 

sua remuneração e/ou proventos do percentual de 11,98%, decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, e 

a condenação do requerido ao pagamento dos valores pretéritos 

devidamente corrigidos e acrescidos de juros. Requereu, ainda, o 

reconhecimento da interrupção da prescrição em virtude da distribuição da 

ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, no dia 07/10/2014 (Id. 

10694306). Intimada, a parte autora juntou cópia do Acórdão do Conflito de 

Competência nº 141965/2016, indicado na exordial (Id. 10991511). O 

Estado de Mato Grosso contestou a ação e arguiu a prejudicial de mérito 

de prescrição, alegando já ter decorrido o prazo de cinco anos a contar 

da Lei Complementar nº 50/98, a qual reestruturou a carreira dos 

Profissionais da Educação Básica, sendo este termo inicial da contagem 

do prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. No mérito, alegou que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos 

servidores dos outros poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério 

Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de 

cada mês, na forma prevista no artigo 168 da CF. Disse que, atendendo o 

comando da Lei nº 8.880/94, o Estado de Mato Grosso, por meio do 

Decreto nº 4.400/1994, promoveu a conversão dos salários de todos os 

servidores integrantes do Poder Executivo. Asseverou, ainda, que, 

posteriormente, a Lei nº 6.528/94 promoveu expressamente a 

recomposição das perdas salariais decorrentes da URV. Ao final, pugnou 

pela prescrição do direito reclamado pela parte autora ou pelo julgamento 

de improcedência dos pedidos postos na petição inicial (Id. 11959414). A 

parte autora impugnou a contestação, rebatendo os argumentos de 

defesa e ratificando os termos da inicial (Id. 12031834). É o relatório. 

Decido. Segundo o Código de Processo Civil, a coisa julgada pode ser 

conhecida de ofício pelo juiz (artigo 337, § 5º,). Pois bem. Como se sabe, a 

coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento 

à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, 

mas também por força da denominada eficácia preclusiva do julgado. 

Nesse último aspecto, a coisa julgada atinge o pedido e a sua causa de 

pedir, proibindo que se desrespeite o resultado a que se chegou em 

processo anterior com decisão transitado em julgado, ainda que a ação 

repetida seja outra, de acordo com o artigo 508 do CPC: “ Transitada em 

julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas 

as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento 

quanto à rejeição do pedido.” No caso, a presente demanda trata-se de 

ação de rito ordinário objetivando a “incorporação à remuneração e/ou 

proventos da parte autora do percentual de 11,98% decorrente da perda 

salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem 
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como o pagamento dos valores pretéritos” (Id. 10694306). Em consulta ao 

sistema PROJUDI e documentos nos autos, verifica-se que a autora 

apresentou igual pedido na Ação Ordinária que tramitou perante o Juizado 

Especial Cível desta Comarca (processo nº 8012837-71.2014.811.0003), 

qual seja: “incorporação à remuneração e/ou proventos da parte autora do 

percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como o pagamento dos valores 

pretéritos”. Verifica-se, ainda, que houve a procedência da referida ação 

que tramitou no Juizado Especial, com o trânsito em julgado da sentença 

em 08/06/2015 e ampla apreciação do mérito, conforme trechos a seguir 

transcritos: “Tem-se que o critério de conversão utilizado para os 

servidores que recebem seus vencimentos em data anterior ao último dia 

de cada mês, como na hipótese vertente, (artigo 168 da CF), resultou em 

perda significativa do valor real de suas remunerações. Não merece 

guarida, também a tese do Poder Público Estadual de que caberia a Autora 

demonstrar a perda salarial ocorrida, não devendo ser acolhido o índice de 

11,98% sem a realização de prova técnica. Isso porque, vislumbra-se que 

a Autora demonstrou, através dos documentos acostados à inicial, que o 

Requerido não atualizou os seus proventos, nos moldes determinados na 

Lei 8.880/94 (...)”. “Por tais considerações, e em consonância com o art. 

269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL e; 1. DETERMINO que o Reclamado proceda à incorporação na 

remuneração da Autora do percentual de 11,98% decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV; 2. CONDENO o 

Réu ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes dessa 

incorporação, a partir de 07.10.2009, incidindo sobre todas as verbas 

recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de 

cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, nos 

termos do Art. 1º, F da Lei 9.494/97”. Assim, vislumbro que com base nos 

elementos fático-probatórios, está configurada a coisa julgada, por haver 

uma identidade jurídica, ou seja, as duas ações objetivam, ao final, o 

mesmo resultado prático. A título de exemplo, colaciono os seguintes 

julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. 

PROPOSITURA PRÉVIA DE OUTRA DEMANDA COM AS MESMAS PARTES, 

CAUSA DE PEDIR E PEDIDO PELO AUTOR, EM QUE FOI PROFERIDA 

SENTENÇA PASSADA EM JULGADO. REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO NO 

BOJO DE NOVA DEMANDA JUDICIAL. INCABIMENTO. COISA JULGADA. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. Compulsando-se os autos, constata-se que o 

autor propôs ação que correu perante o Juizado Especial Federal, em que 

narrava ter adquirido imóvel com recursos oriundos do Sistema Financeiro 

da Habitação e pleiteava a permanência nele. No âmbito daquele feito, foi 

proferida sentença julgando-o improcedente, a qual não foi objeto de 

qualquer recurso por parte do autor, pelo que veio a transitar em julgado. 

O contexto fático narrado de forma perfunctória acima demonstra que o 

juízo de primeiro grau andou bem em extinguir a presente ação sem 

resolução do mérito, pois não é dado que o autor renove questão já 

enfrentada anteriormente pelo Judiciário mediante sentença transitada em 

julgado. A reapreciação da mesma temática pela Justiça Federal Comum 

representaria uma clara afronta à garantia da coisa julgada, o que não se 

admite. Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF 3ª R.; AC 

0018484-52.2015.4.03.6100; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy; 

Julg. 08/08/2017; DEJF 18/08/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA 

DECIDIDA NO JUIZADO ESPECIAL. COISA JULGADA CONFIGURADA. E 

QUESTIONAMENTO. 1. Os Embargos de Declaração têm por objetivo 

afastar da decisão embargada eventual obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, não se prestando à instauração de nova 

discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada no julgamento 

recorrido. 2. Se a tese sustentada pelo embargante foi amplamente 

analisada e acolhida pelo 8º Juizado Especial Cível, não pode pretender o 

mesmo objeto, reparação de danos, na justiça comum, ante a incidência 

dos efeitos da coisa julgada. 3. Impõe-se a mantença do decisum 

embargado quando não padecer de qualquer dos vícios previstos do art. 

1.022 do CPC, ainda que para efeitos de prequestionamento. Embargos de 

declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. (TJGO; AC-EDcl 

0371417-67.2014.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. 

Itamar de Lima; DJGO 04/11/2016; Pág. 123). Oportuno esclarecer que o 

caso dos autos difere-se da hipótese tratada no acordão de conflito de 

competência indicado pela autora (Acórdão Nº 141965/2015, da Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT), tendo em 

vista que, no presente caso, o percentual devido em decorrência da perda 

salarial quando da conversão do cruzeiro real para URV já foi 

expressamente fixado na oportunidade da citada sentença, não havendo 

que se falar na necessidade de perícia contábil. Nesse sentido, 

depreende-se, ainda, que a sentença proferida foi clara ao afastar a 

preliminar de incompetência do juizado arguida naquele feito. Além do 

mais, é de se observar que eventual discussão acerca de decisão de 

mérito transitada em julgado deve ser realizada pela via adequada. Pelo 

exposto, com fundamento nos artigos 485, V e 337, § 5º, ambos do CPC, 

JULGO extinto o processo, sem resolução do mérito, por existência de 

coisa julgada material. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as 

obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 

05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 

sexta-feira, 11 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009905-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVA PEREIRA CADIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1009905-30.2017.8.11.0003 VISTO. IVA PEREIRA CADIDE 

ajuizou ação de cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando, em síntese, que é servidora pública estadual, integrante de 

carreira de apoio administrativo educacional profissionalizado, na 

Secretaria de Administração e Educação do Estado de Mato Grosso, e faz 

jus a incorporação de 11,98% decorrente das diferenças financeiras 

geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro 

em URV, bem como ao pagamento dessas diferenças nos últimos cinco 

anos anteriores à propositura da ação. Aduz que, por ocasião do Plano 

Real, as medidas provisórias nº 457/94 e 482/94 e a Lei Federal nº 

8.880/94 determinaram que os vencimentos dos servidores públicos em 

geral seriam convertidos pelo equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento. Assevera que 

a mudança do padrão monetário também cuidou de garantir aos servidores 

públicos a irredutibilidade de seus vencimentos, prevendo que o padrão 

deveria ser aferido na data do efetivo pagamento (artigos 22 e 23, da Lei 

nº 8.880/94). Sustenta que ocorreu uma perda de 11,98% de seus 

proventos, uma vez que o Estado contrariou todos os propósitos contidos 

na referida Lei, e que faz jus ao recebimento das diferenças a partir de 03 

de agosto de 2015 até a data do efetivo pagamento, em virtude da 

conversão de cruzeiro real para URV. Assim, requereu a incorporação em 

definitivo do percentual de 11,98% à sua remuneração e/ou proventos, 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, e a condenação do requerido ao pagamento dos valores 

pretéritos devidamente corrigidos e acrescidos de juros. Requereu, ainda, 

o reconhecimento da interrupção da prescrição em virtude da distribuição 

da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, no dia 03/08/2015 (Id. 

10867788). Citado, o Estado de Mato Grosso contestou a ação e arguiu a 

prejudicial de mérito de prescrição, alegando já ter decorrido o prazo de 

cinco anos a contar da Lei Complementar nº 50/98, a qual reestruturou a 

carreira dos Profissionais da Educação Básica, sendo este termo inicial da 

contagem do prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. No mérito, alegou que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos 

servidores dos outros poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério 

Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de 
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cada mês, na forma prevista no artigo 168 da CF. Disse que, atendendo o 

comando da Lei nº 8.880/94, o Estado de Mato Grosso, por meio do 

Decreto nº 4.400/1994, promoveu a conversão dos salários de todos os 

servidores integrantes do Poder Executivo. Asseverou, ainda, que, 

posteriormente, a Lei nº 6.528/94 promoveu expressamente a 

recomposição das perdas salariais decorrentes da URV. Ao final, pugnou 

pela prescrição do direito reclamado pela parte autora ou pelo julgamento 

de improcedência dos pedidos postos na petição inicial (Id. 11666303). A 

parte autora impugnou a contestação, rebatendo os argumentos de 

defesa e ratificando os termos da inicial (Id. 11741748). É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

posto que se trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir 

prova em audiência. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO O autor é servidor 

público estadual e busca a incorporação aos seus proventos da diferença 

resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 1.994 em 

URV, bem como o pagamento referente à perda salarial dos últimos cinco 

anos, contados da propositura da demanda. O requerido arguiu a 

prejudicial de mérito de prescrição, alegando já ter decorrido o prazo de 

cinco anos a contar da Lei Complementar nº 50/98, a qual reestruturou a 

carreira dos Profissionais da Educação Básica. Pois bem. Este Juízo vinha 

entendendo pela não ocorrência do instituto da prescrição, por entender 

que se tratava de parcelas de trato sucessivo, vencíveis mês a mês, com 

prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior a 

propositura da ação; e, ainda, porque eventual concessão de reajuste não 

implica em compensação com o índice aferido na conversão dos 

vencimentos URV. No entanto, ante a decisão do Supremo Tribunal 

Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 

26.09.2013 e publicado em 10.02.2014, bem como a nova jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, quando houver 

reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um 

novo regime jurídico remuneratório, dá-se início ao prazo prescricional 

para que o servidor público reclame as perdas decorrentes da sobredita 

conversão. O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido 

de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos 

proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensados 

com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver 

ocorrido reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime 

jurídico remuneratório. Vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO 

DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. 

Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja possível 

compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com 

reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação 

temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos 

decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos 

autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas 

dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp 532326 TO 

2014/0142486-6, Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Data da 

publicação 04/03/2015). “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS 

MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É 

possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação 

das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das proposições recursais, em 

detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à limitação temporal 

do reajuste vindicado - feita com base na interpretação das Leis 

municipais nº 7.012/95 e nº 7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de 

Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por 

ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. 

Tendo a ação sido proposta há mais de cinco anos da data em que houve 

a reestruturação de carreira do servidor embargado, a prescrição atingiu 

todo o direito reclamado. 4. Embargos de declaração acolhidos, com 

efeitos modificativos” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1280271 MG 

2011/0174969-3, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data 

da Publicação 18/12/2015). No caso dos autos, após a instituição da URV, 

o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 

1994, estipulando os vencimentos dos servidores de carreiras e de 

cargos em comissão em unidade real de valor – URV (Id. 11666348, p. 

30/49). Posteriormente, editou a Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, 

realinhando as tabelas de vencimentos dos servidores públicos civis e 

militares do Poder Executivo (Id. 11666348, p. 50/63). Além dessas leis, a 

carreira dos Profissionais da Educação Básica, a qual o requerente 

pertence, foi reestruturada em plano de cargos, carreiras e salários, com 

a aprovação da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998 (Id. 

11666348, p. 1/16), alterando a forma de remuneração dos servidores da 

educação para o sistema de subsídios. Referida lei versa não apenas 

sobre a estrutura de cargos, mas também sobre a estrutura salarial devida 

aos servidores da educação básica, numa verdadeira remodelação dos 

salários. Assim, a partir da reestruturação da carreira criou-se novo 

padrão de vencimento que absorveu as perdas eventualmente sofridas 

anteriormente. Surgiu, em verdade, um novo sistema remuneratório que 

substituiu o antigo, sendo, portanto, a data em que ocorreu tal alteração, 

aquela limite para recompor as diferenças salariais, de modo que aplicável 

a prescrição quinquenal a partir de então. A parte autora asseverou em 

sua exordial que os efeitos interruptivos da prescrição, na hipótese, 

devem retroagir à data da distribuição da ação perante o Juizado Especial 

da Fazenda Pública. O artigo 240, § 1º, do CPC, prevê que “a interrupção 

da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da 

ação”. Ocorre que, em consulta ao sistema PROJUDI, verificou-se que o 

despacho ordenando a citação não chegou a ser proferido na ação 

proposta perante Juizado (Processo nº 8015810-62.2015.811.0003), 

razão pela qual não que se falar em interrupção da prescrição. Portanto, 

ajuizada a ação em 04/12/2017 perante este Juízo, depois de 

ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do advento da Lei Complementar nº 

50/98, que reestruturou o quadro remuneratório da autora, as eventuais 

diferenças remuneratórias existentes foram alcançadas pela prescrição 

quinquenal, na forma da Súmula 85 STJ. Logo, restou configurada a 

prescrição da pretensão autoral. Com essas considerações, reconheço a 

prescrição da pretensão da autora, extinguindo-se o feito com resolução 

do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, 

nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo 

Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da 

sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. 

Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). P.R.I.C. Rondonópolis-MT, sábado, 10 de maio de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010273-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PEREIRA DOS SANTOS (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:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1010273-39.2017.8.11.0003 VISTO. JULIA PEREIRA DOS 

SANTOS ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando, em síntese, que é pensionista de ex-servidor público, e faz jus a 

incorporação de 11,98% decorrente das diferenças financeiras geradas 

com a redução no seu benefício quando da conversão do cruzeiro em 

URV, bem como ao pagamento dessas diferenças nos últimos cinco anos 

anteriores à propositura da ação. Aduz que, por ocasião do Plano Real, as 

medidas provisórias nº 457/94 e 482/94 e a Lei Federal nº 8.880/94 

determinaram que os vencimentos dos servidores públicos em geral 

seriam convertidos pelo equivalente em URV do último dia do mês de 
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competência, independente da data do efetivo pagamento. Assevera que 

a mudança do padrão monetário também cuidou de garantir aos servidores 

públicos a irredutibilidade de seus vencimentos, prevendo que o padrão 

deveria ser aferido na data do efetivo pagamento (artigos 22 e 23, da Lei 

nº 8.880/94). Sustenta que ocorreu uma perda de 11,98% de seus 

proventos, uma vez que o Estado contrariou todos os propósitos contidos 

na referida Lei, e que faz jus ao recebimento das diferenças a partir de 01 

de dezembro de 2012 até a data do efetivo pagamento, em virtude da 

conversão de cruzeiro real para URV. Assim, requereu a incorporação em 

definitivo à sua remuneração e/ou proventos do percentual de 11,98%, 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, e a condenação do requerido ao pagamento dos valores 

pretéritos devidamente corrigidos e acrescidos de juros. Citado, o Estado 

de Mato Grosso contestou a ação e arguiu a prejudicial de mérito de 

prescrição, alegando já ter decorrido o prazo de cinco anos a contar da 

Lei Complementar nº 50/98, a qual reestruturou a carreira dos 

Profissionais da Educação Básica, sendo este termo inicial da contagem 

do prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. No mérito, alegou que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos 

servidores dos outros poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério 

Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de 

cada mês, na forma prevista no artigo 168 da CF. Disse que, atendendo o 

comando da Lei nº 8.880/94, o Estado de Mato Grosso, por meio do 

Decreto nº 4.400/1994, promoveu a conversão dos salários de todos os 

servidores integrantes do Poder Executivo. Asseverou, ainda, que, 

posteriormente, a Lei nº 6.528/94 promoveu expressamente a 

recomposição das perdas salariais decorrentes da URV. Ao final, pugnou 

pela prescrição do direito reclamado pela parte autora ou pelo julgamento 

de improcedência dos pedidos postos na petição inicial (Id. 11979980). A 

parte autora impugnou a contestação, rebatendo os argumentos de 

defesa e ratificando os termos da inicial (Id. 12031684). O Estado de Mato 

grosso requereu a juntada de documentação originária da Secretaria de 

Gestão, a qual comprova o recebimento das diferenças da conversão do 

cruzeiro real para URV pela autora (Id. 12304077). É o relatório. Decido. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que se 

trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir prova em 

audiência. I - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. A autora é pensionista de 

ex-servidor público e busca a incorporação aos seus proventos da 

diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 

1.994 em URV, bem como o pagamento referente à perda salarial dos 

últimos cinco anos, contados da propositura da demanda. O requerido 

arguiu a prejudicial de mérito de prescrição, alegando já ter decorrido o 

prazo de cinco anos a contar da Lei Complementar nº 50/98, a qual 

reestruturou a carreira dos Profissionais da Educação Básica. Pois bem. 

Este Juízo vinha entendendo pela não ocorrência do instituto da 

prescrição, por entender que se tratava de parcelas de trato sucessivo, 

vencíveis mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes 

ao quinquênio anterior a propositura da ação; e, ainda, porque eventual 

concessão de reajuste não implica em compensação com o índice aferido 

na conversão dos vencimentos URV. No entanto, ante a decisão do 

Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria do Min. Luiz 

Fux, julgado em 26.09.2013 e publicado em 10.02.2014, bem como a nova 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, quando 

houver reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório, dá-se início ao prazo prescricional 

para que o servidor público reclame as perdas decorrentes da sobredita 

conversão. O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido 

de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos 

proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensados 

com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver 

ocorrido reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime 

jurídico remuneratório. Vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO 

DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. 

Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja possível 

compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com 

reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação 

temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos 

decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos 

autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas 

dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp 532326 TO 

2014/0142486-6, Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Data da 

publicação 04/03/2015). “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS 

MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É 

possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação 

das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das proposições recursais, em 

detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à limitação temporal 

do reajuste vindicado - feita com base na interpretação das Leis 

municipais nº 7.012/95 e nº 7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de 

Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por 

ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. 

Tendo a ação sido proposta há mais de cinco anos da data em que houve 

a reestruturação de carreira do servidor embargado, a prescrição atingiu 

todo o direito reclamado. 4. Embargos de declaração acolhidos, com 

efeitos modificativos” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1280271 MG 

2011/0174969-3, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data 

da Publicação 18/12/2015). No caso dos autos, após a instituição da URV, 

o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 

1994, estipulando os vencimentos dos servidores de carreiras e de 

cargos em comissão em unidade real de valor – URV (Id. 11980110, p. 

30/49). Posteriormente, editou a Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, 

realinhando as tabelas de vencimentos dos servidores públicos civis e 

militares do Poder Executivo (Id. 11980110, p. 50/63). Além dessas leis, a 

carreira dos Profissionais da Educação Básica, foi reestruturada em plano 

de cargos, carreiras e salários, com a aprovação da Lei Complementar nº 

50, de 1º de outubro de 1998 (Id. 11980110, p. 1/17), alterando a forma de 

remuneração dos servidores da educação para o sistema de subsídios. 

Referida lei versa não apenas sobre a estrutura de cargos, mas também 

sobre a estrutura salarial devida aos servidores da educação básica, 

numa verdadeira remodelação dos salários. Assim, a partir da 

reestruturação da carreira criou-se novo padrão de vencimento que 

absorveu as perdas eventualmente sofridas anteriormente. Surgiu, em 

verdade, um novo sistema remuneratório que substituiu o antigo, sendo, 

portanto, a data em que ocorreu tal alteração, aquela limite para recompor 

as diferenças salariais, de modo que aplicável a prescrição quinquenal a 

partir de então. Portanto, ajuizada a ação em 15/12/2017, depois de 

ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do advento da Lei Complementar nº 

50/98, que reestruturou o quadro remuneratório dos servidores da 

educação básica, as eventuais diferenças remuneratórias existentes 

foram alcançadas pela prescrição quinquenal, na forma da Súmula 85 STJ. 

Logo, restou configurada a prescrição da pretensão autoral. Com essas 

considerações, reconheço a prescrição da pretensão da parte autora, 

extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% 

sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c 

§4º, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa 

as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado 

de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro 

de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do 

código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, sábado, 12 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000636-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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SIMONNE MARIA FERREIRA RIBEIRO (AUTOR)

MARIA CANDELARIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000636-30.2018.8.11.0003. AUTOR: MARIA CANDELARIA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, SIMONNE MARIA FERREIRA RIBEIRO RÉU: MUNICIPIO DE PEDRA 

PRETA VISTO Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 13 de maio de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002041-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE FERREIRA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784672 Nr: 8022-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDELORO MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, 

JOSÉ CANDELORO, MARIA ILMA ROSA CANDELORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CANDELORO MÁQUINAS INDUSTRIAIS 

LTDA, CNPJ: 61440913000202, atualmente em local incerto e não sabido 

JOSÉ CANDELORO, Cpf: 35773227800, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA ILMA ROSA CANDELORO, Cpf: 05494762882, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CANDELORO MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, JOSÉ CANDELOROE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento de Icms, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 14645/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/11/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 118.526,80

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427948 Nr: 10099-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D S COMERCIAL LTDA, LUCIVONE MARTA 

PINHO DOS SANTOS, SOLANGE MADALENO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIVONE MARTA PINHO DOS SANTOS, 

Cpf: 70047863153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO. O (a) exequente requer a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao (a) executado (a), 

por meio do sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas 

diligências realizadas para localizar bens penhoráveis no patrimônio do (a) 

executado (a).O pedido deve ser deferido. É possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de 

evitar que o (a) executado (a) venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema 

RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 

viabiliza a inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de 

penhora.Ademais, essa providência permite garantir que o (a) executado 

(a) não se desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, 

sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.Com essas considerações, DEFIRO a imposição de 

restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo (s) automotor (es) 

cadastrados em nome do (a) executado(a).Efetuado o registro, caberá ao 

(a) exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos.Não sendo localizado veículo em nome do (a) executado (a), 

via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o (a) exequente para 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de março de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719064 Nr: 109-71.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STPL, ASD, DSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMILTON SALES DIAS, Cpf: 

51413736149, Rg: 615867, brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido DEMILSON SALES DIAS, Cpf: 53192338172, Rg: 

713.629, Filiação: Lio Francisco Dias e Diolina Sales Dias, data de 

nascimento: 19/09/1970, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

casado(a), empresario. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida.Data de Distribuição da 

Ação: 04/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SALESDIAS TRATOR PEÇAS LTDA, ADEMILTON SALES DIASE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2453/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 50.332,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390034 Nr: 3638-11.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C FERRARI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E C FERRARI FILHO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/05/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de E C FERRARI FILHO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento 

de ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1414/2007, 216/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.368,65

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62946 Nr: 2536-32.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEPAWA PECAS AUTOMOVEIS E PARAFUSOS 

LTDA, ARMANDO LUIZ LOI, JAIR ALVES DE SOUZA, WANDERLEI 

MARTINS DE SANTANA, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FEPAWA PECAS AUTOMOVEIS E 

PARAFUSOS LTDA, CNPJ: 00482948000120, Inscrição Estadual: 

131606417, atualmente em local incerto e não sabido ARMANDO LUIZ LOI, 

Cpf: 45221928191, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

JAIR ALVES DE SOUZA, Cpf: 37818708120, Rg: 51436-7, solteiro(a), 

gerente comercial, atualmente em local incerto e não sabido WANDERLEI 

MARTINS DE SANTANA, Cpf: 29435161120, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, Cpf: 

48717240182, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.Data de Distribuição da 

Ação: 06/04/1999.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de FEPAWA 

PECAS AUTOMOVEIS E PARAFUSOS LTDA, ARMANDO LUIZ LOIE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 892/1997.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/06/1997

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.609,33

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724408 Nr: 5396-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. F. ARRUDA VIEIRA, MARGARIDA 

FRANCISCA ARRUDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARGARIDA FRANCISCA ARRUDA 

VIEIRA, Cpf: 55148689153, Rg: 145054, Filiação: Marcelina Francisca de 

Arruda e Jose J. de Arruda, data de nascimento: 10/06/1934, brasileiro(a), 

natural de S. A. do Leverger-MT, viuvo(a), funcionária publica estadual. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias

Despacho/Decisão: Visto em correição.Intime-se o(a) executado(a) da 

penhora efetivada nos autos, bem como para, querendo, opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, por mandado, sem o adiantamento do 

pagamento da diligência.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 25 de abril de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338903 Nr: 7251-44.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE RESENDE DA SILVA, MARILENE 

RESENDE DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARILENE RESENDE DA SILVA, CNPJ: 

33717133000132. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias.

Despacho/Decisão: 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.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
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PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).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 nas contas da(s) devedora(s), 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da(s) parte(s) devedora(s), sob pena de extinção 

da execução.A exequente requer a expedição de Ofício à Secretaria da 

Receita Federal, requisitando cópia da última declaração de imposto de 

renda em nome da(s) executada(s), a fim de localizar bens da(s) 

devedora(s) e/ou endereço.A exequente comprovou ter esgotados todos 

os meios possíveis para obter informações do endereço ou situação 

econômica da(s) executada(s).Ademais, essa providência permite 

informações sobre o patrimônio da(s) executada(s), bem como a sua 

localização, por meio de requisição judicial, via on-line.Se não bastasse, 

essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade 

e efetividade ao processo de execução.Nesse sentido:“AGRAVO 

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE VIAS 

EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. Apesar de admissível a remessa de 

ofício à Receita Federal pelo Judiciário, com vistas a obter informações 

sobre bens passíveis de penhora de devedores em ação de execução, a 

medida deve ser utilizada com parcimônia, sob pena de ser substituída a 

parte pelo juiz. AS RAZÕES OFERECIDAS NÃO CORROBORAM COM A 

REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70039679956, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

09/12/2010)”.Com essas considerações, DETERMINO seja acessado o 

sistema INFOJUD, mediante senha pessoal deste juízo, para obter as 

informações solicitadas pela exequente. 1- Localizado o endereço da(s) 

devedora(s) ou bens passíveis de penhora (CPC, art. 835), expeça-se de 

imediato mandado de penhora e avaliação. Do auto de penhora e de 

avaliação será de imediato intimados os executados, na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

por mandado ou pelo correio, podendo oferecer embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 16 da Lei nº 6.830/80.2- Juntadas as 

informações, os autos passarão a correr em segredo de justiça (CNGC - 

artigo 477), devendo a secretaria fixar no dorso dos autos duas tarjas 

pretas (CNGC – artigo 967, IV).3- Sendo infrutífera a busca de dados 

da(s) executada(s), a secretaria deverá intimar a exequente para 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.INDEFIRO o pedido de penhora de veículos, via sistema Renajud, 

requerido às fls. 207, tendo em vista que o mesmo pedido já foi deferido e 

houve a penhora de veículos, conforme se verifica às fls. 167.Intime-se o 

exequente para informar, no prazo de 10(dez) dias, se possui interesse 

na manutenção da penhora sobre o veículo descrito às fls.167.Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 17 de maio de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10068 Nr: 5593-34.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISAO COMERCIO IMPLEMENTO PAP. 

PRODUTOS, ALEXANDRE MARIO DOS ANJOS, ELAERCIA SOUZA LOPES, 

ALOISIO SOUZA J CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALOISIO SOUZA J CRUZ, Cpf: 

15111733191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/06/1994.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA NACIONAL em face de VISAO COMERCIO IMPLEMENTO PAP. 

PRODUTOS, ALEXANDRE MARIO DOS ANJOSE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

280/1994.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/02/1994

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 228.441,90

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 402481 Nr: 16049-86.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO DE CASTRO 

DAYRELL - OAB:16532/GO, FABIANO RODRIGUES COSTA - OAB:21529

 Intimação da parte Executada, por meio do advogado constituido, para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias,manifestar acerca do alvará 

expedido(fl. 2063 ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734732 Nr: 14485-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação das partes acerca dos esclarecimentos periciais de fls. 

380/384, para querendo manifestar no prazo de 15(quinze) dias, iniciado o 

prazo da parte autora representada pelo advogado constituídos Dr. 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT nº 17.553/O.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 274193 Nr: 5795-98.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO REZENDE SAVIAN - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 451 de 616



OAB:13808

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que o ESTADO DE MATO 

GROSSO move em face de VANILDA CIRILO REZENDE.

 O exequente requereu a extinção do feito, nos termos artigo 924, inciso II 

do CPC (fls. 128).

 É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que a executada efetuou o pagamento da obrigação, 

conforme documentos de fls. 128/129.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Ademais, intime-se a executada para, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida 

ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014-CGJ.

Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento das penhoras 

efetivadas às fls. 08 e 30, e restrição do veículo descrito às fls. 66.

Não sendo efetuado o pagamento das custas, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos n.ºs 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ.

 P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 329953 Nr: 1525-89.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022/MT

 Intimação da parte executada, por meio do advogado constituído, para no 

prazo de 48h efetuar o pagamento do débito com o FUNAJURIS no valor 

de R$ 498,86, esclarecendo-se que para o pagamento do FUNAJURIS, 

deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ/MT, sob 

pena, em caso de não efetuar o pagamento, de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 720789 Nr: 1833-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONES RECK DE MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Intimação dos advogados da parte Executada acerca do desarquivamento 

do processo e para manifestar-se no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 824805 Nr: 4557-82.2016.811.0003

 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: ADRIANA CLEMENTE DOS SANTOS, ANDRE SANTOS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Junte-se no feito a petição que se encontra na secretaria, conforme alerta 

do sistema apolo.

Após, concluso

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 760281 Nr: 13484-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACY DE OLIVEIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRACY DE OLIVEIRA BRITO, Cpf: 

06214649100, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO , acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos 

autos, via BACENJUD e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTOCumpra-se o despacho de fls. 185.

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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 11 de abril de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 728057 Nr: 8889-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KDCO, JLLDO, WDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, RAFAEL RODRIGUES 

SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o patrono da parte requerente, advº GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES, OAB/MT 13047, para manifestar-se acerca dos 

cálculos elaborados pela contadora do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724162 Nr: 5150-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA JARDIM FILHO E CIA LTDA, JOSÉ 

MARIA JARDIM FILHO, SEBASTIÃO CLEYTON JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 VISTO.

Intime-se o executado José Maria Jardim Filho, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição 

de fls.60/61 e juntar cópia do termo de adesão do REFIS.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 439668 Nr: 8335-70.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - OAB:15465, 

GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5681/MT, MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464, WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12458

 CERTIFICO para os devidos fins que a parte exequente deve 

manifestar-se acerca das informações acostadas, consoante Ofício 

558/2018, do INDEA- Instituto de Defesa Agropecuária, às fs 1124/6 e, fs. 

1127, acerca do Ofício 071/2017, do ¨6º Serviço Notarial da Comarca de 

Cuiabá.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 366979 Nr: 13949-32.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VANESCA GOSCH GUARESCHI DE PAULA POZZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª) ILDO ROQUE 

GUARESCHI, OAB/MT 5417-3/MT, para tomar ciência da PENHORA 

efetivada nos autos, uma vez que houve bloqueio via BACENJUD, e 

querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS

Dados do Processo:

 Processo: 1010222-28.2017.8.11.0003 (PJE);Valor causa: R$ 10.000,00; 

Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não.

Parte Autora: REQUERENTE: WEVERTON VIEIRA RAMOS

Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL(INSS)

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERENTE WEVERTON VIEIRA RAMOS , 

CPF: 040.321.021-63, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para constituir novo advogado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, dos 

termos do despacho transcrito abaixo, contados da expiração do prazo 

deste edital.DESPACHO: "VISTO .Intime-se o autor, por edital, para 

constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

ADVERTÊNCIA: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, 

ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 18 de maio de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001077-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES (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: 1001077-11.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

28.584,74; 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: MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES Parte Ré: RÉU: 

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo de 10 dias. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 18 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA CAVALHEIRO (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: 1001078-93.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

26.521,21; 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: MARIA TEREZINHA CAVALHEIRO Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SAO JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 10 dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 18 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 809566 Nr: 17799-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON MARÇAL DOS SANTOS- ME, HAMILTON 

MARÇAL DOS SANTOS, MARCOS PAULO MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO MODESTO - 

OAB:15220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação da parte requerente, na pessoa 

de seu advogado MARCOS PAULO MODESTO, OAB/MT nº 15220, a 

manifestar-se sobre o teor da Impugnação do Executado de fls. 75/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 812528 Nr: 319-20.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GRACIOLA COELHO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLY NUNES DE MELO - 

OAB:18.277, NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - OAB:OAB/MT 

20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:/MT 14.426

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820485 Nr: 3145-19.2016.811.0003

 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: MARCELO DA COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 767796 Nr: 1243-65.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA MARIA OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 785891 Nr: 8551-55.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 712475 Nr: 7544-33.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARCIA BARBOSA VITORIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYLSON DOS SANTOS TORRES 

- OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 735391 Nr: 14980-09.2013.811.0003

 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: JOAB JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:a) 

reconhecer o direito do autor à isenção do imposto de renda incidente 

sobre os seus proventos percebidos, na forma do art. 6º, inciso XIV, da 

Lei nº 7.713/88, em razão de ter sido reformado em virtude de acidente em 

serviço; b) condenar o réu a restituir ao autor as importâncias 

indevidamente recolhidas, relativamente ao imposto de renda retido sobre 

seus proventos de reforma, retroativamente ao quinquênio que antecedeu 

o ajuizamento desta ação (29/11/2013), com atualização desde cada 

pagamento indevido do tributo (Súmula 162 do STJ), até a sua efetiva 

compensação, pela taxa SELIC. Por derradeiro, considerando que o pleito 

de tutela de urgência não foi apreciado, verifico que presentes os 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a 

probabilidade do direito, constatada em razão da existência de laudo 

pericial médico que indica a incapacidade total do autor para o serviço 

militar, resultante de acidente sofrido em serviço, bem como pelo periculum 

in mora, presente em razão da perpetuação dos descontos relativos ao 

imposto de renda nos proventos do autor, diminuindo a sua capacidade 

econômica para despesas médicas e domésticas.Assim, concedo a tutela 

de urgência em sentença para que o Estado de Mato Grosso se abstenha 

de descontar valores a título de imposto de renda sobre os proventos do 

autor.Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, razão pela 

qual a condeno ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) 

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 que dispõe o 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 726755 Nr: 7668-79.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI ALVES DE SOUZA, ALCENO RAMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MILTON MELLO MUTO, HOSPITAL 

REGIONAL DE RONDONOPOLIS ( IRMÃ ELZA GIOVANELLA ), ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

FERNANDES - OAB:10819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA NUBIA PANIAGO 

PEREIRA - OAB:MT/5780, PROCURADOR - GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a fim de manifestar no prazo legal 

acerca do Laudo Técnico Pericial apresentado aos autos.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 434062 Nr: 2728-76.2010.811.0003
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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): RONDO DROGAS LTDA ME, CATIA ROBERTA 

DA SILVA MOURAO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:3.203

 INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS POR SEU ADVOGADO, a fim de 

regularizar o processo de compensação nº 04676/2008, formalizado junto 

a PGE, no tocante ao pagamento do saldo residual ou a integridade das 

cotas destinadas aos FUNJUS e ao MUNICIPIO .

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734952 Nr: 14649-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D' ARC RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737463 Nr: 325-95.2014.811.0003

 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: JOAO ALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 749040 Nr: 7277-90.2014.811.0003

 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: JANETE PRADELA ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISE CAROLINE PRADELA 

ALVES DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 767796 Nr: 1243-65.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA MARIA OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 784918 Nr: 8141-94.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR RODRIGUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 785891 Nr: 8551-55.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789938 Nr: 10207-47.2015.811.0003

 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: EDNA MARIA DE BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 805051 Nr: 16320-17.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE ALVES DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 819957 Nr: 2908-82.2016.811.0003

 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: CRISTIANE DA COSTA AGUIAR KOLLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820485 Nr: 3145-19.2016.811.0003

 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: MARCELO DA COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 725750 Nr: 6707-41.2013.811.0003

 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: EISA EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, FERNANDA COMELLI DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:12782-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, para tomar ciência 

do Alvará Eletrônico de fls. 119, bem como, a fim de proceder sua 

intimação, para requerer o que julgar ser pertinente ao andamento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 757382 Nr: 11728-61.2014.811.0003

 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: LUIZ CARLOS BORGES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 799541 Nr: 14177-55.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DA SILVA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 801569 Nr: 14994-22.2015.811.0003

 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: AURISETE PEREIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 391230 Nr: 4847-15.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE CARLA RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE FENGLER SPIERING - 

OAB:11920/MT

 Vistos etc.,

O Município de Rondonópolis, devidamente qualificado e representado nos 

autos, propõe execução fiscal em face de Denise Carla Rodrigues Ribeiro, 

igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a citação do devedor 

para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora de seus 

bens.

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do debito – fls. 127.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 
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fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o executado ao pagamento de honorários 

advocatícios, tendo em vista que foram pagos juntamente com o 

adimplemento do débito, conforme documento de fls.132.

Ainda, deixo de condenar o executado as custas processuais, haja vista, 

já foram pagas, conforme comprovantes – fl. 141.

Por derradeiro, determino o desbloqueio de valores, penhorados – fl. 108, 

devendo os autos ficarem arquivados até que seja apresentado dados 

bancários para levantamento do valor.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 739965 Nr: 1959-29.2014.811.0003

 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: JOSINETE MARCOLINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON - OAB:10637/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS a restabelecer o benefício da parte autora do 

auxílio-doença, desde 02/09/2009, até que a Requerida promova o 

respectivo processo de reabilitação profissional para o exercício de outra 

atividade, ou ainda, até que seja a autora aposentada por invalidez, que 

deverá ser constatada ao ser submetida à nova perícia médica pelo 

Requerido, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Concedo a antecipação da 

tutela específica e determino que a parte ré restabeleça o benefício – 

auxílio-doença – e comprove a inclusão e o pagamento do benefício à 

parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser oficiado ao INSS 

para cumprir imediatamente.Condeno, ainda, o Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do 

Código de Processo Civil, isentando-o do pagamento das custas 

processuais.Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. 

TJ/MT, para reexame necessário, por se tratar se sentença ilíquida, nos 

termos da súmula 490 do STJ. P.R.I

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 790828 Nr: 10561-72.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA NICACIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado pela autora, vez 

que comprovado os requisitos necessários para o recebimento 

pretendido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, determinando tão 

somente a conversão do benefício de auxílio doença acidentário em 

aposentadoria por invalidez. Concedo a antecipação da tutela específica e 

determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício 

à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser oficiado ao 

INSS.Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas 

processuais, posto ser isento nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º, da 

Lei nº 8.620/93 e artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5% sobre 

o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a data do 

efetivo pagamento.Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição 

necessário, nos termos da súmula 490 do STJ, pelo que, após o decurso 

do prazo para interposição de recurso voluntário, os autos devem ser 

remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 787957 Nr: 9407-19.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Ante o exposto, declaro a perda do objeto e, por consequência, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

VI do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 8% (oito por 

cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, II do 

Código de Processo Civil, suspensa a sua execução em face ao disposto 

no art. 98, § 3º do CPC.Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 753571 Nr: 9585-02.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR NUNES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora a indenização por dano moral 

no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 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, 03 de maio de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 739844 Nr: 1882-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL ANTONIO TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o 

fim de condenar o Município de Rondonópolis a pagar ao autor o adicional 

de periculosidade, correspondente ao montante de 30% sobre o 

vencimento do cargo efetivo, relativo ao período não alcançado pela 

prescrição quinquenal, isto é, de fevereiro/2009 a julho/2013, 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, conforme estabelecido pelo 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar o 

réu à custa processuais nos termos do artigo 2.14.5 da CNGC. Condeno o 
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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 está sujeita à remessa necessária, a teor do que 

dispõe a súmula 490 do STJ.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 392102 Nr: 5777-33.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON VIZINI CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE FENGLER SPIERING - 

OAB:11920/MT

 ...defiro o pedido de penhora on-line pelo sistema Bacen-Jud, para 

garantia da execução, na forma estabelecida no art. 854 do CPC. II- (...).III- 

(...). IV- Se for o caso, segue o extrato da pesquisa efetuada pelo sistema 

Renajud. V- Ainda, caso ambas as tentativas de bloqueio restem 

infrutíferas, como restam demonstrado o esgotamento dos meios 

possíveis para obtenção de informações do endereço ou de bens do 

executado, defiro o pedido de pesquisa INFOJUD para obtenção de 

informações sobre o patrimônio do executado. VI- Em caso de bloqueio 

positivo e de quantia razoável, intime-se a parte executada, para no prazo 

de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob pena 

de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos 

do art. 16 da LEF. VII- Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º 

do CPC, voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não 

sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação 

dos embargos.VIII- Sendo efetivada a restrição do veículo, expeça-se 

imediatamente mandado de penhora e avaliação, e, por conseguinte, 

intimação da parte ré, inclusive para, querendo, oferecer embargos, no 

prazo legal disposto no art. 16 da LEF. IX- Se interposto embargos à 

execução, intime-se a parte executada para apresentar manifestação, no 

prazo legal. Sem embargos, indique a parte autora para requerer o que 

entender de direito com relação ao bloqueio realizado. X- Se juntadas 

informações a respeito do patrimônio do executado, os autos passarão a 

correr em segredo de justiça, nos termos dos art. 476 e 477 da CNGC, 

devendo a secretaria fixar no dorso dos autos tarja de cor marrom – art. 

347, V da CNGC. XI- Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 30 

(trinta) dias, indicando bens passíveis de penhora ou o que entender de 

direito, sob pena de extinção da arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. 

Intimem-se.Às providências.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 634197 Nr: 5602-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 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.: 627074 Nr: 77-09.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Intimação do advogado de defesa para apresentação das razões 

recursais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 338903 Nr: 2707-77.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDMILSON BEZERRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 Intimação do advogado de defesa para se manifestar na fase do art. 422 

do CPP no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671415 Nr: 3785-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO HITALO SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME BERBERT 

CRUVINEL - OAB:19.492 MT

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e não vislumbro nas alegações preliminares 

alguma das hipóteses do art. 397, do Código de Processo Penal. O 

recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do art. 41, 

do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório suficiente 

(justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto:

Decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 05 de junho de 

2018, às 15h30min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas.

III – Intimem-se os réus, o Ministério Público e a defesa.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 669763 Nr: 2321-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Vistos em correição.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

a resposta à acusação apresentada às fls. 48/66.
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Após, venham-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 672720 Nr: 4950-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON RAUF NOGUEIRA GOMES, 

MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20982 OAB/MT

 Vistos em correição.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

a resposta à acusação apresentada às fls. 79/81.

Após, venham-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 636045 Nr: 7161-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DELAZARI, MAURICIO MARTINS 

OLIVEIRA, JOSE AMAURI NUNES DE LISBOA JUNIOR, JHONNY SOUZA 

LIRA, BRUNO CUSTODIO DIAS, FABRÍCIO DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos em correição.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado BRUNO 

CUSTÓDIO DIAS às fls. 865/872 já com suas razões recursais de fls. 

220/224.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 876/890), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667459 Nr: 478-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNIS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 Vistos, em correição.

Reitere-se o ofício de fl. 178.

 Após juntada da missiva de fl. 154, declaro encerrada a instrução 

processual e determino seja concedido vista dos autos ao Ministério 

Público e, após, intime-se a defesa para que apresentem seus memorias 

finais, no prazo legal e sucessivo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 672783 Nr: 5012-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICKAELLL RAKKINEN PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) 34.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR Mickaelll Rakkinen Pereira dos Santos como incurso nas 

sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, c/c art. 

244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.III.1 – 

DOSIMETRIA DA PENA 35.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.36.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 concretas acerca de condenação criminal passada 

em julgado anterior ao fato, deixo de valorar 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). (...)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673458 Nr: 5571-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDS, FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Autos nº 5571-44.2018.811.0064 – Cód. 673458Vistos.RECEBO a 

denúncia em todos os seus termos, dando os (as) acusados (as) 

WANDERSON BEZERRA DA SILVA e FELIPE MOREIRA DE SOUSA como 

incursos (as) no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, CPP. Fundamento a presente decisão vez que consta nos 

autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus 

boni juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia 

e consequente prosseguimento da ação penal.Nos termos do art. 396 e 

396-A do CPP, determino a citação dos (as) acusados (as) para 

responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles (as) poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos.Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Em arremate, 

expeça-se ofício à POLITEC, para que junte aos autos o prontuário civil e 

guia de identificação em nome do denunciado Wanderson Bezerra da 

Silva, ante a ausência de qualquer documento de identificação do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616695 Nr: 7399-51.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA NOGUEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:18.615/MT, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11.415

 Vistos.

O acusado João Batista Nogueira Júnior foi denunciado por ter, 

supostamente, cometido o crime previsto no art. 306, §1º, inciso II, da Lei 

9.503/97.

A denúncia foi recebida e o acusado foi devidamente citado.

Em audiência realizada no dia 13 de fevereiro de 2015, foi proposta e 

aceita pelo réu a suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, nos termos do art. 89 da Lei 9099/95, submetendo-se às 
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condições impostas.

 Consta à fl. 71 requerimento formulado pelo diligente representante do 

Ministério Público postulando pela extinção da punibilidade do acusado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que a pena mínima cominada ao delito imputado ao 

acusado é de 06 (seis) meses de detenção, razão pela qual o caso em 

testilha enquadrou-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, 

suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas às fls. 

61/62, foram cumpridas, conforme se verifica nos autos, passando o 

período de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve a revogação 

do benefício e o mesmo não cometeu outro delito.

Diante do exposto e com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, julgo 

por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOÃO BATISTA 

NOGUEIRA JUNIOR, devidamente qualificado nos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672291 Nr: 4555-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON ANDREY AFONSO, GUSTAVO DA 

SILVA FELIZATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLES PASSOS DE ALMEIDA 

- OAB:15217

 Autos nº 4555-55.2018.811.0064 – Cód. 672291

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados Alison 

Andrey Afonso e Gustavo da Silva Felizate como incursos no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecerem documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 332889 Nr: 3700-57.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GEROLIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 81120183376751

Documento: dIgitalização_20180517_190530699.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA CRIMINAL - RONDONÓPOLIS ( 

SALETE CLARICE TOLAZZI )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 17/05/2018 19:07:42

Assunto: Encaminho as Vossa Senhoria a carta precatoria , para 

providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659045 Nr: 8088-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIEIRA ALMEIDA JUNIOR, LUCAS 

CAMPOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Autos nº 8088-56.2017.811.0064 – Cód. 659045

Vistos.

Recebo os recursos de apelação interpostos pela defesa do acusado 

JOÃO VIEIRA JUNIOR (fls. 307) e do réu LUCAS CAMPOS DOS SANTOS 

(fls. 316), ante a certificação de tempestividade dos mesmos (fl. 321), em 

seus legais efeitos.

Formalizado os recursos de apelação interpostos, já com as 

contrarrazões (fls. 324/341), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672155 Nr: 4422-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Homologo a desistência da inquirição das testemunhas Carlos Alberto de 

Azevedo e Silvana Machado Silveira, para que surtam seus efeitos legais 

jurídicos.

Mantenha-se concluso para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612149 Nr: 2596-25.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência da inquirição da testemunha Sidney Ferreira dos 

Anjos, para que surtam seus efeitos legais jurídicos.

Mantenho os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 607341 Nr: 5183-54.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍLIAN DE ARAÚJO SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT, THAMIS VIZZOTTO - OAB:MT/ 9.712

 Decreto a revelia da ré vez que não foi ela encontrada nos endereços 

constantes nos autos da presente ação penal. Entendo que as provas 

produzidas já se colocam como suficientes para o julgamento, por 

conseguinte, declaro encerrada a instrução do processo.

 De acordo com o art. 403 do Código de Processo Penal, as alegações 

finais devem ser apresentadas neste ato processual, principalmente, 

tendo em mira que o Ministério Público assim o fez.

 A despeito disso, tendo em mira que o Advogado que se fez presente 

nesta solenidade não participou de audiência anterior, a despeito de poder 

lhe ser franqueado livre acesso aos autos, por mera liberalidade deste 

juízo, com fulcro no art. 403, § 3º, concedo o prazo de 02 (dois) dias para 
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a apresentação das alegações finais, destacando que a defesa já sai 

intimada neste momento para tal desiderato.

 Em seguida, voltem conclusos para a prolação da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613143 Nr: 3670-17.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BENEVENUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13.965-MT

 (...) DECLARO POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

RAFAEL BENEVENUTO, qualificado nos autos, em virtude da ocorrência 

da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, 109 

“caput”, inciso V e artigo 110, § 1º todos do Código Penal Brasileiro, e em 

consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal. Transitada em 

julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório. Recolham-se 

eventuais mandados prisionais em aberto. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Saem os presentes intimados.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 636038 Nr: 7154-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON JOSE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 intimação para o advogado a cerca do calculo de pena.

Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 16/04/2018

Dados Gerais

Execução Número: 7154-69.2015.811.0064

Nome Reeducando: Washington Jose Gomes da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 15a 9m 21d 22/05/2014 23/05/2014 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 0

Dias Remidos

Remições

Observações

57 fl. 62

118 fl. 92

Data de Prisão Definitiva: 23/05/2014

Total da Pena: 15a 9m 21d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 23/05/2014

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 26/03/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

23/05/2014 + 6a 3m 26d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 175 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(23/05/2014 - 23/05/2014) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 23/05/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 14/06/2024

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

23/05/2014 + 10a 6m 14d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 175- 1

Pena Restante a partir da data Atual 11a 5m 4d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

23/05/2014 + 15a 9m 21d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 175- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 10m 24d

Data do Término da Pena: 21/09/2029

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Data de emissão: 16/04/2018

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ

Comutações e Indulto

Decreto Data Penal Total Pena Cumprida Pena Remanescente Outras 

Informações

DECRETO Nº 8.380 25/12/2014 15a 9m 21d 1a 0m 27d 14a 8m 24d

Percentual de Cumprimento: 6%

Maior que 1/3 Não

Maior que 1/2 Não

Maior que 1/4 Não

DECRETO Nº 8.615 25/12/2015 15a 9m 21d 2a 0m 27d 13a 8m 24d

Percentual de Cumprimento: 13%

Maior que 1/4 Não

Maior que 1/3 Não

Maior que 1/2 Não

DECRETO Nº 8.940 25/12/2016 15a 9m 21d 3a 0m 27d 12a 8m 24d

Percentual de Cumprimento: 19%

Maior que 1/4 Não

Maior que 1/3 Não

Maior que 1/6 Sim

Maior que 1/2 Não

DECRETO DE 12 DE ABRIL DE 2017 14/05/2017 15a 9m 21d 3a 5m 16d 12a 

4m 5d

Percentual de Cumprimento: 21%

Maior que 1/6 Sim

Maior que 1/5 Sim

Maior que 1/4 Não

Maior que 1/3 Não

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 605117 Nr: 2908-35.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO GONÇALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT, GILBERTO MACHADO CUSTÓDIO - OAB:6435

 Proceder a intimação do Dr. Glberto Machado Custódio OAB Nº 6435/MT e 

Francisco Silva OAB Nº 18.408, do calculo de pena de fls 488/488V, o 

qual fica a Vossa Senhoria devidamente intimado. Eu _______________ 

Eduardo Mariano de Souza que digitei.

Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 19/04/2018

Dados Gerais

Execução Número: 2908-35.2012.811.0064

Nome Reeducando: Juliano Gonçalves Lopes

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 6m 0d 26/04/2011 29/04/2011 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

 2a 4m 0d 28/06/2015 28/06/2015 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

 11a 0m 0d 21/04/2017 21/04/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 46

Data Inicial Data Final

Interrupções
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Quant. Dias Observações

03/06/2015 27/06/2015 24 dias fl. 05 e 342

Total de dias interrompidos: 24

Dias Remidos

Remições

Observações

7 Fls. 295

35 fl.414

Data de Prisão Definitiva: 29/04/2011

Total da Pena: 19a 10m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 21/04/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 07/10/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

21/04/2017 + 2a 6m 22d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 35 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(21/04/2017 - 29/04/2011) - 0a 0m 24d

(5a 11m 23d) - 0a 0m 24d = 5a 10m 29d

Data base para Livramento Condicional 29/04/2011

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 10/08/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

29/04/2011 + 11a 4m 0d + 0a 0m 24d - 0a 0m 0d - 42- 1

Pena Restante a partir da data Atual 12a 9m 20d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

29/04/2011 + 19a 10m 0d + 0a 0m 24d - 0a 0m 0d - 42- 1

Pena Cumprida até data Atual 6a 10m 27d

Data do Término da Pena: 09/02/2031

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Data de emissão: 19/04/2018

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ

Comutações e Indulto

Decreto Data Penal Total Pena Cumprida Pena Remanescente Outras 

Informações

DECRETO N. 7648 25/12/2011 19a 10m 0d 0a 8m 14d 19a 1m 16d

Percentual de Cumprimento: 3%

Maior que 1/3 Não

Maior que 1/2 Não

DECRETO N. 7873 25/12/2012 19a 10m 0d 1a 8m 14d 18a 1m 16d

Percentual de Cumprimento: 8%

Maior que 1/3 Não

Maior que 1/2 Não

DECRETO Nº 8.172 25/12/2013 19a 10m 0d 2a 8m 14d 17a 1m 16d

Percentual de Cumprimento: 13%

Maior que 1/4 Não

Maior que 1/3 Não

Maior que 1/2 Não

DECRETO Nº 8.380 25/12/2014 19a 10m 0d 3a 8m 14d 16a 1m 16d

Percentual de Cumprimento: 18%

Maior que 1/3 Não

Maior que 1/2 Não

Maior que 1/4 Não

DECRETO Nº 8.615 25/12/2015 19a 10m 0d 4a 8m 14d 15a 1m 16d

Percentual de Cumprimento: 23%

Maior que 1/4 Não

Maior que 1/3 Não

Maior que 1/2 Não

DECRETO Nº 8.940 25/12/2016 19a 10m 0d 5a 8m 14d 14a 1m 16d

Percentual de Cumprimento: 28%

Maior que 1/4 Sim

Maior que 1/3 Não

Maior que 1/6 Sim

Maior que 1/2 Não

DECRETO DE 12 DE ABRIL DE 2017 14/05/2017 19a 10m 0d 6a 1m 3d 13a 

8m 27d

Percentual de Cumprimento: 30%

Maior que 1/6 Sim

Maior que 1/5 Sim

Maior que 1/4 Sim

Maior que 1/3 Não

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641986 Nr: 3432-90.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON VELOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 I – Considerando a impossibilidade da realização da audiência na data 

apaziguada, redesigno o ato para o dia 20 de junho de 2018, às 13:30min.

II – Intime-se o recuperando e sua defesa constituída na ação penal de 

conhecimento; no caso de ausência de advogado particular, cientifique-se 

o Defensor Público.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 672037 Nr: 4324-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON DE SOUSA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Intimação da Advogada thelma Aparecida Garcia Guimarães acerca do 

calculo de pena.

Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 18/04/2018

Dados Gerais

Execução Número: 4324-28.2018.811.0064

Nome Reeducando: Admilson de Sousa Gama

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 7a 9m 10d 09/08/2017 09/08/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 30

Data de Prisão Definitiva: 09/08/2017

Total da Pena: 7a 9m 10d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 09/08/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 24/11/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

09/08/2017 + 1a 3m 16d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(09/08/2017 - 09/08/2017) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 09/08/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 11/03/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

09/08/2017 + 2a 7m 3d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 7a 0m 29d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

09/08/2017 + 7a 9m 10d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 8m 9d
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Data do Término da Pena: 18/05/2025

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660033 Nr: 9027-36.2017.811.0064

 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: AGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO F. DE 

CAMARGO - OAB:15.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARNEIRO 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20.757/O

 Processo: nº 9027-36.2017.811.0064 – Código 660033.

Vistos etc.

Analisando os petitórios de fls. 167/168 verifico que o erro material 

apontado merece ser sanado de ofício.

 Portanto, determino a retificação da sentença de fls. 155/165.vº, que 

passará a ter a seguinte redação:

“Onde consta Lidiane Ferreira dos Santos Gutkoski retifico para Lidiane 

Pereira dos Santos Gutkoski que voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja Lidiane Pereira dos Santos”.

 (...)

“Onde consta Matheus Henrique Ferreira Gutkosk retifico para Matheus 

Henrique Pereira Gutkosk.”

Por fim, ressalto que permanecem inalterados os demais itens da sentença 

de fls. 155/165.vº.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 15 de maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671930 Nr: 4250-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL PEREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBIA LUIZA DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 4250-71.2018.811.0064 (Código 671930)

Vistos etc.

Trata-se de ação de exoneração de alimentos com tutela de urgência 

proposta por LOURIVAL PEREIRA DE SANTANA em face de NUBIA LUIZA 

DE PAIVA, ambos qualificados nos autos.

Recebo a exordial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Assim, processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, II, do 

CPC), com as cautelas e anotações de praxe.

Presentes os pressupostos, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, com fundamento nos Artigos 98 e 99, § 3º do Código de Processo 

Civil 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.

No mais, postergo a análise da análise do pedido de tutela antecipada para 

ser apreciada após apresentação da contestação, ante a necessidade de 

se obter mais elementos para então decidir de forma segura sobre a 

concessão ou não do pleito.

 Nesse sentido, dispõe a jurisprudência, “in verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR 

DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. DECISÃO QUE 

APENAS POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 

AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. I A 

decisão do julgador que apenas transfere a análise do pedido da tutela 

antecipada para após a formação do contraditório não possui conteúdo 

decisório, posto que não tece qualquer juízo de valor sobre a questão 

posta; II Agravo de Instrumento não conhecido, por ausência de interesse 

recursal. III Decisão unânime. (TJ-PA - AG: 200830122971 PA 

2008301-22971, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de 

Julgamento: 01/03/2010, Data de Publicação: 08/03/2010) grifos nosso”.

 Ademais, visando estimular a autocomposição em fase processual, 

encaminhe o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca (CEJUSC), a fim de que seja realizada audiência 

de conciliação.

Cite-se a parte requerida para comparecer a audiência de conciliação, 

devendo constar no mandado as advertências dos Artigos 335 e 344, do 

Código de Processo Civil, informando-lhe que poderá contestar a presente 

demanda, desde que o faça por intermédio de advogado (a), no prazo de 

15 (quinze) dias que fluirá a partir da realização da referida solenidade 

nos termos do Artigo 335, I, CPC.

Ainda, intime-se a parte requerente para que compareça na audiência de 

conciliação.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação 

(Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 15 de maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 886032 Nr: 101-21.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA AMIGAO LTDA - EPP, 

TRANSPORTADORA ALMEIDA DE MARILIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no conjunto veicular TRA/ C. 

TRATOR/NÃO APLIC, marca/modelo VOLVO/FH 440 6X2T, Placa 

EJZ-5202, Renavam 00273901168 e chassi nº 9BVAS02CXBE767490, cor 

branca, ano/modelo 2010/2011 e CAR SEMI-REBOQUE/C FECHADA, 

Marca/Modelo SR. FACCHINI SRF CF, Renavam nº 00216158052, chassi nº 

94BF1493AAR013048, cor Prata, ano/modelo de fabricação 2010/2010, 

em favor da proprietária TRANSPORTADORA ALMEIDA DE MARILIA LTDA, 

ou pessoa por ela autorizada na forma da lei.Acolho o parecer Ministerial 

de fl. 51-v, e determino a exclusão de JOSÉ FERNANDO AMARO DE 

SOUZA do polo passivo deste feito.Oficie à Polícia Ambiental solicitando 

informações acerca do levantamento da volumetria da carga de madeira 

apreendida, conforme solicitado à fl. 44.Sobrevindo as informações 

requisitadas, conclusos para decisão acerca do perdimento do produto 

florestal apreendido.Encaminhe cópia desta decisão à SEMA para 

conhecimento.Ciência ao Ministério Público.Cumpra, expedindo o 

necessário.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 166/2018-cnpar
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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:

RETIFICAR, em parte, a Portaria n. 156/2018-cnpar, para fazer constar nos 

§§ 1º e 2º, onde se lê : " a partir de 21/05/2018".

Leia-se: "a partir de 17/05/2018".

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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007156-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA VAZ HORSTER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007156-04.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SANDRA CRISTINA VAZ 

HORSTER Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A. ajuizou ação 

de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, em face de 

Sandra Cristina Vaz Horsder, ambos qualificados, em virtude de 

inadimplemento de obrigação do mutuário garantido por alienação fiduciária 

do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, 

incorrendo em mora conforme notificação extrajudicial. Pleiteou expedição 

de busca e apreensão liminarmente; a citação da parte requerida; e a 

procedência da demanda, para confirmar a liminar definitivamente e 

consolidar a posse e a propriedade em seu favor do bem em questão, com 

a condenação da parte demandada nas verbas de sucumbência. Atribuiu 

à causa o valor de R$ 5.648,03, instruindo-a com documentos. 

Determinada a emenda da inicial, foi atendida às p. 01/02, id. 8189472. R. 

decisão inaugural de p. 01/02, id. 8239803, deferindo a liminar pretendida, 

sendo cumprida conforme auto de busca e apreensão de p. 01/02, id. 

9344985, ocasião em que a parte requerida foi devidamente citada, 

quedando-se inerte. É o relatório. Julgo. Prescindível a produção de outras 

provas em audiência, face o conjunto probatório existente, que é 

suficiente para formação do convencimento. Dicção do Decreto-Lei n.º 

911/1966 e arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que 

tratam do julgamento antecipado da lide. Liminar deferida, a busca e 

apreensão do veículo foi efetivada, consoante auto de p. 01/02, id. 

9344985, ocasião em que a requerida também foi citada, sendo intimada a 

purgar a mora em 05 dias. Não o fez. Apreendido o bem alienado 

fiduciariamente, conforme os termos do contrato de mútuo e seu registro 

no órgão de trânsito respectivo; e não purgada a mora, a teor do disposto 

no § 2.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, no quinquídio legal, resta 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem indicado 

no item II, do contrato de alienação fiduciária de p. 01/04, id. 8074900, 

melhor descrito no auto de busca e apreensão de p. 01/02, id. 9344985, 

em favor do credor fiduciário, in casu, a parte autora, a teor do disposto 

no § 1.º do mesmo dispositivo legal acima assinalado. Calha assentar que 

cabe às repartições competentes, se 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, conforme autorizado pelo 

§ 1.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, às expensas do interessado 

ou responsável contratualmente. Sendo assim, torna-se imperativo 

reconhecer a procedência da presente ação, com a condenação da parte 

requerida nos ônus sucumbenciais. Sem prejuízo do resultado desta 

causa, o credor fiduciário deverá cumprir com rigor o disposto no § 4.º do 

art. 1.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, sobretudo sua parte final, no sentido 

de entregar a parte devedora fiduciante eventual saldo porventura 

apurado, depois de vendido o bem, liquidado o crédito e glosadas as 

despesas inerentes. Noutra senda, a parte autora atribuiu à causa o 

singelo valor de R$ 5.648,03, recolhendo as custas processuais 

respectivas. Calha frisar que o valor dado à causa deve ser fixado de 

acordo com o conteúdo econômico cobiçado na pretensão, conforme 

disposto nos arts. 291 e 292 do CPC, o que no presente caso não foi 

observado pela parte autora. Acentua-se que o valor da causa deverá 

corresponder ao proveito econômico visado, caso contrário, sinalizará 

perspectiva de sonegação de tributo devido ao Estado, e contrariará as 

disposições legislativas e as orientações da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso, art. 456, Seção n.º 14, da CNGC. Pretende a parte autora 

a busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária em 

contrato de mútuo firmado entre as partes, a esclarecer que o total da 

dívida pendente seria de R$ 25.790,67, atualizada até 31 de maio de 2017. 

Portanto, por se tratar de ação de busca e apreensão o benefício 

econômico almejado corresponde ao total da dívida cobrada, ou seja, o 

valor das parcelas vencidas e vincendas. A propósito colaciono os 

seguintes arestos ora compilados com destaques: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. O valor da causa nas demandas de 

busca e apreensão corresponde ao valor do saldo devedor. Posição do 

colegiado. AGRAVO PROVIDO”. (TJ-RS, Agravo de Instrumento n.º 

70068601681, Décima Quarta Câmara Cível, Relator: Roberto Sbravati, 

Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE em 11/03/2016); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - VALOR DA CAUSA - PROVEITO 

ECONÔMICO - SOMA DAS PARCELAS VINCENDAS E VENCIDAS - 

REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. O valor da causa nas ações de 

busca e apreensão deve corresponder à soma das parcelas vencidas e 

vincendas, uma vez que este é o proveito econômico pretendido pelo 

autor”. (TJ-MG - AI n.º 10000150565463001, Décima Sexta Câmara Cível, 

Relatora: Aparecida Grossi, Julgado em 29/02/2016, Publicado no DJE em 

03/03/2016). Logo, clarividente não ser possível atribuir à causa apenas o 

diminuto valor de 5.648,03, eis que não corresponde ao proveito 

econômico visado, na presente demanda. Sem embargos de eventual 

entendimento diverso, o valor da causa, em casos tais, deve ser corrigido 

de ofício, pois se enquadra a hipótese no rol expresso no art. 292 do 

Código de Processo Civil, sendo que a toda causa deverá 

necessariamente ser atribuído valor certo e determinado, ainda que não 

tenha conteúdo econômico (art. 291 do mesmo Codex). Isto posto, com 

estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 487, inciso I, do 

CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo anterior, confirmando a 

liminar deferida, que torno definitiva. Condeno a parte requerida a pagar as 

custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

que arbitro em 10%, do valor atribuído à causa. Determino a correção do 

valor da causa nos moldes acima delineados, em R$ 25.790,67, a 

complementar a parte autora o seu correlato preparo integral em 05 dias. 

Por fim, proceda-se a baixa da restrição judicial lançada via sistema 

renajud no prontuário do veículo objeto do contrato em questão. Interposto 

recurso de apelação, independentemente da análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. P. R. I. C. Sinop – MT, 17 de maio de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128793 Nr: 8008-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENIL ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINASA S/A - C. F. I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS.277/278.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 464 de 616



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 73089 Nr: 1685-10.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DELISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a obrigação, 

impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. Desse 

modo, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo 

Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta.Custas e despesas 

processuais remanescentes, se houverem, pela parte executada, 

conforme disposto no acordo (p. 226).Cada parte arcará com os 

honorários advocatícios dos seus advogados, a teor do pactuado no 

acordo ora homologado.Tendo em vista que, consoante extrato em anexo, 

os valores bloqueados não se encontram vinculados a este processo, 

oficie-se a Conta Depósitos Judiciais para que seja feita o quanto 

antes.Após, determino o levantamento dos valores nos moldes delineados 

à p. 226, por meio de alvará judicial, em favor da parte exequente, na la 

conta indicada. Em seguida, tendo em vista que bloqueado valor superior 

ao acordado para a quitação do débito (R$ 50.000,00 – p. 225/227), 

consoante extrato de p. 178/179, determino sejam expedidos os alvarás 

respectivos, pagando e restituindo o remanescente, nas contas indicadas 

às p. 226 e 229.Renunciado expressamente ao prazo recursal, expedidos 

os alvarás, anote-se, baixe-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 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. 

(...). Desse modo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinta a execução. 925Custas 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."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 230883 Nr: 6722-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO PETRYKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença entre a parte credora Renavi Monitoramento de 

Veículos e a parte devedora Tim Celular S/A., qualificadas, em que, 

instada, esta depositou judicialmente o valor de R$ 25.836,65, conforme 

petição e comprovante de p. 378/380.

A parte exequente requereu o levantamento do valor depositado mediante 

alvará, a ser depositado em indicada conta bancária na petição de p. 49.

Relatados e examinados.

 Decido.

Com efeito, está comprovado o depósito judicial de p. 47v.º/48, no 

montante mencionado, exigido pela parte exequente, já corrigido e com 

juros, que se apresenta condizente com o estabelecido no título judicial.

A parte exequente, ao requerer o levantamento da quantia depositada, 

concordou expressamente com a quantia depositada, anuindo tacitamente 

com o adimplemento sem ressalvas, a indicar o encerramento do 

cumprimento de sentença.

Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie 

por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.

Custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios 

arbitrados, por conta da executada, já liquidados.

 Determino o levantamento dos valores depositados em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser 

realizada na conta informada na petição de p. 49.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, expeça-se o alvará, anote-se, 

baixe-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153296 Nr: 1332-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI, DEALMIR SALVADORI, 

LUCILENE CILIAO SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, FABIO 

LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-MT, JULIANO 

MARTIM ROCHA - OAB:OAB/SP 253.333, LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:OAB/MT 7381, LUIZ CARLOS CÁCERES - 

OAB:OAB/PR 26.822-B, MARCELO SALVI - OAB:OAB/SC 40.989, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, VINICIUS KUNKEL LOPES 

DE SOUZA - OAB:14.690 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 "Vistos etc.Intimem-se as partes para, no prazo de 05 dias, apresentarem 

o acordo original, vez que a cláusula 12.1 está ilegível.

Após voltem-me conclusos para homologação.Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 234655 Nr: 8485-39.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDUÍNO PAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86787 Nr: 4214-65.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA VALLEZZI MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA DIAS - 

OAB:18133/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:OAB/MT 10320-B

 Vistos etc.

 Ação de cobrança proposta por Marisa Vallezzi Muller em face de Banco 

Itaú S/A., ambos qualificados.

As partes se compuseram em sede recursal, sendo o acordo homologado 

pelo E. TJMT, e extinta a ação, consoante v. acórdão de p. 104. 

Depositados pela requerida os valores pactuados, conforme comprovante 

de pagamento de p. 120, pediu a requerente o seu levantamento (p. 118).

É o mínimo relatório.

Decido.

Defiro o pedido de p. 118, a determinar o levantamento dos valores 

vinculados neste feito, por meio de alvará judicial, em favor da requerente, 

na conta bancária indicada na mesma página.

Por fim, tendo em vista que homologado o acordo, também foi extinta a 

ação, expedido o alvará judicial respectivo, anote-se, abaixe-se e 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 263720 Nr: 5809-84.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORLANDO DOS SANTOS MOTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24214/DF, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. 

Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intime-se a parte requerente para, 

querendo apresentar as Contrarrazões.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154345 Nr: 2340-06.2011.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRIANE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRIANE DE ABREU, Cpf: 

85676071168, Rg: 10.879.984-6, brasileiro(a), solteiro(a), autonoma. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial, para, caso 

queira, respondê-la no prazo legal, bem como sua INTIMAÇÃO da decisão 

liminar que reintegrou a requerente na posse do bem a seguir descrito: 

@bem.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Reintegração de Posse cumulada 

com Perdas e Danos porposta em desafvor da citanda.

ADVERTÊNCIAS: 1) O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados 

pela parte autora na petição inicial (art. 285 do CPC).

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃODefiro o pedido de fls. 119. 

Expeça-se o necessário.Atente-se a Sra. Gestora que se trata de 

processo inserido nas metas do CNJ e, portanto, deve ser priorizado o 

seu andamento.Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA, digitei.

Sinop, 12 de abril de 2018

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182751 Nr: 3727-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RODRIGUES COIMBRA 

- OAB:170650/MT, MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - 

OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença entre a parte credora Marcia de Souza Ribeiro e 

a parte devedora OI S/A., qualificados, que teve bloqueado durante o 

curso do processo o valor de R$ 697.882,59, conforme p. 179/180.

A parte exequente requereu o levantamento do valor bloqueado mediante 

alvará, a serem depositados em indicada conta bancária favorável o douto 

advogado que lhe patrocina a causa (p. 556/558).

[...]

Relatados e examinados.

 Decido.

Com efeito, está comprovado o bloqueio de p. 179/180, no montante 

mencionado, o qual condiz com os valores apresentado pelas partes.

[...]

 Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, homologo os cálculos de p. 558/564 apresentados pela 

exequente. Por conseguinte satisfeita a obrigação, julgo extinta a 

execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo 

Civil, incidentes à espécie por forças dos arts. 513 e 771 também do 

mesmo Codex.

Custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios 

arbitrados, por conta da executada, já liquidados.

 Determino o levantamento dos valores vinculados neste feito, por meio de 

alvará judicial, em favor da exequente no valor de R$ 49.520,96, na conta 

indicada na petição de p. 556/557.

 Em seguida, tendo em vista que bloqueado valor muito superior ao devido, 

consoante extrato de p. 179/180, determino sejam expedidos os alvarás 

respectivos, pagando e restituindo o remanescente, nas contas indicadas 

às p. 556/557 e 569.

Preclusas as vias recursais, expedidos os alvarás, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 175797 Nr: 11435-26.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FELIPE SCHEEREN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 
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OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Vistos etc.

 Cumprimento de sentença proposta por Paulo Felipe Scheeren em face de 

Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, ambos 

qualificados, em que, instada, esta depositou judicialmente o valor de R$ 

25.836,65, conforme petição e comprovante de p. 378/380.

A parte exequente requereu o levantamento do valor depositado mediante 

alvará, a ser depositado em indicada conta bancária favorável a ela na 

forma da petição de p. 384.

É o mínimo relatório.

Decido.

A parte executada depositou judicialmente os valores fixados na r. 

sentença de p. 262/276, assim, pediu o exequente o levantamento dos 

respectivos valores.

Com efeito, está comprovado o depósito judicial de p. 380, no montante 

mencionado, exigido pela parte exequente, já corrigido e com juros, que se 

apresenta condizente com o estabelecido no título judicial, nada mais 

reclamando nesse sentido, a concordar tacitamente com o adimplemento 

integral da execução.

 Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie 

por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.

Custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios 

arbitrados, por conta da executada, já liquidados.

 Determino o levantamento pela parte exequente dos valores vinculados 

neste feito (p. 380), por meio de alvarás judiciais nas contas informadas 

na petição de p. 384.

Preclusas as vias recursais, expedido alvará, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

P. R. I. C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182751 Nr: 3727-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RODRIGUES COIMBRA 

- OAB:170650/MT, MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - 

OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 "Vistos etc. Cumprimento de sentença entre a parte credora Marcia de 

Souza Ribeiro e a parte devedora OI S/A., qualificados, que teve 

bloqueado durante o curso do processo o valor de R$ 697.882,59, 

conforme p. 179/180. A parte exequente requereu o levantamento do valor 

bloqueado mediante alvará, a serem depositados em indicada conta 

bancária favorável o douto advogado que lhe patrocina a causa (p. 

556/558). [...] Relatados e examinados. Decido. (...). Isto posto, homologo 

os cálculos de p. 558/564 apresentados pela exequente. Por conseguinte 

satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do arts. 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie por 

forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex. Custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios arbitrados, por conta da 

executada, já liquidados. Determino o levantamento dos valores vinculados 

neste feito, por meio de alvará judicial, em favor da exequente no valor de 

R$ 49.520,96, na conta indicada na petição de p. 556/557.

 Em seguida, tendo em vista que bloqueado valor muito superior ao devido, 

consoante extrato de p. 179/180, determino sejam expedidos os alvarás 

respectivos, pagando e restituindo o remanescente, nas contas indicadas 

às p. 556/557 e 569.Preclusas as vias recursais, expedidos os alvarás, 

anote-se, baixe-se e arquive-se.P. R. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82664 Nr: 208-15.2007.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUCART SAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alano Zanella Bonetti - 

OAB:86-500-B, Christiano Luiz da Silveira - OAB:51.606-RS, 

LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:OAB/RS 59172

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS.180V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184711 Nr: 5797-75.2013.811.0015

 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: JOSE ZEFERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP2 - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

PAULO ADRIANO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CARVALHO DOS REIS - 

OAB:14770.MT, RENATO DE CARVALHO DOS REIS - OAB:1477 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca das devoluções das correspondências - AR às fls.44/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160891 Nr: 8350-66.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINEIROS CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MONTE MOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, que remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina o(a/s) EXEQUENTE, para querendo e no prazo máximo de 

5(cinco) dias, sob pena preclusão:

EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, 

Av. dos Ingás, nº 3.394, centro , Sinop/MT e , ou outro endereço 

atualizado ao qual tenha conhecimento e informe.

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124003 Nr: 3215-10.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE PEREIRA DE SOUZA, AINHOA DE DIOS 

PEREIRA, SOLON JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE OLHOS SINOP S/A, ASSAAD 

ASSAAD NAIM, RODRIGO DE FIGUEIREDO AVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650/MT-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos etc. O perito anteriormente nomeado, embora devidamente 

intimado, quedou-se inerte, motivo pelo qual o destituo, revogando-lhe a 

nomeação. Nomeio para atuar como expert judicial o nobre médico Dr. 

João Leopoldo Baçan, inscrito no CRM sob o n.º 5753/MT, com endereço 
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profissional na Estrada da Guarita s/n.º, Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande, casa 327, CEP: 78.110-903, Várzea Grande/MT, telefone: (65) 

99601-1639, independente de termo de compromisso, na forma do art. 466 

do CPC. O laudo pericial deverá conter respostas objetivas aos quesitos 

das partes, os que vierem, se forem apresentados no prazo de 15 dias. 

Início dos trabalhos, desde logo cientes as partes, a contar de 05 dias 

após o depósito integral dos honorários periciais pelos requeridos, 

conforme determinado na r. decisão de p. 1415/1416. Pode o expert iniciar 

os trabalhos em data que reputar mais conveniente no interregno 

sobredito, desde que cientificados as partes, a teor do art. 474 do CPC. 

Intimem-se as partes para, querendo, dentro do prazo de 15 dias, 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos. Inteligência do art. 

465 do CPC. [...] Ad argumentandum tantum, para o desempenho de sua 

função, podem o perito e os assistentes técnicos utilizar-se de todos os 

meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder de parte ou em repartições 

públicas, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e 

outras quaisquer peças (art. 473, § 3.º, do CPC). O senhor perito deve ser 

advertido para responder com clareza e objetividade todos os quesitos 

formulados. Aportado o laudo pericial, sobre ele digam as partes em 10 

dias. E conclusos. Cumpra-se, no mais e em complemento, a r. decisão de 

p. 1415/1416. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 172501 Nr: 7570-92.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA - 

CREDFORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 à luz disposto no art. 774, V, parágrafo único, do CPC, condeno a 

executada ao pagamento de multa pela prática de ato atentatório a 

dignidade da justiça, a qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado do débito em execução. Não obstante, em que pese o pedido de 

“penhora, avaliação e remoção de bens para satisfação do débito” 

formulado pelo advogado exequente em 18.9.2017 (f. 204), consta que já 

foi penhorado bem – Fiat/Uno Mille Way Econ, placa NJN 6713 – em 

05.12.2016 (f. 198), que garante a satisfação do crédito exequendo. 

Nessa situação, por ora, determino ao exequente, em 05 (cinco) dias, 

informar onde se encontra o veículo penhorado (f. 198), e, após indicado 

o endereço pelo exequente, em observância aos arts. 835, IV c.c. 839, 

“caput”, do CPC, determino a apreensão, avaliação e remoção do veículo 

“Fiat/Uno Mille Way Econ, placa NJN 6713”, a ser depositado com o 

exequente mediante termo nos autos, observado o disposto no art. 871, 

IV, do mesmo código, em relação à avaliação do bem. Frustrada a 

diligência acima, determino ao exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar 

planilha atualizada dos cálculos da dívida, bem como promover os atos e 

diligências que lhe incumbem, indicando bens da devedora, passíveis de 

penhora ou, não havendo bens penhoráveis, manifestar-se nos termos do 

art. 921, III, do CPC. Por fim, tratando-se de cumprimento de sentença de 

honorários advocatícios, proceda-se a retificação do polo ativo da ação 

na capa dos autos e no sistema informatizado “Apolo”, consignando 

credor/exequente o advogado Flavio de Pinho Masiero, OAB/MT 13.967. 

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 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

 Reporto-me à decisão proferida em 17.3.2017 (f. 378), que facultou às 

partes, em 15 (quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, especificando os meios de prova, bem como as questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito.

 Não obstante, os autores em 10.4.2017 (f. 380), manifestaram-se 

informando não possuírem interesse na produção de novas provas, 

requerendo o julgamento antecipado da lide.

Em 18.4.2017 (fls. 381/383), a ré pugnou pela produção de prova 

testemunhal “com o depoimento dos profissionais aptos que atendem junto 

à clínica credenciada” [sic], prova documental e ainda, “o depoimento 

pessoal do requerente, por meio de sua genitora e representante legal” 

[sic].

Com relação ao pedido de produção de prova oral formulado pela ré em 

18.4.2017 (fls. 381/383), diante da complexidade do caso concreto, 

merece acolhimento.

Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no Capítulo X, Título I, do 

Livro I da parte Especial do novo Código de Processo Civil e, 

constatando-se que as circunstâncias do litígio não estão 

satisfatoriamente esclarecidas, cabe observar o disposto no artigo 357 do 

NCPC, com a produção de prova testemunhal em audiência de instrução e 

julgamento.

Com estas razões, designo audiência de instrução e julgamento para 

17.5.2018 (quinta-feira), às 15:30 horas, devendo as partes observarem o 

disposto nos arts. 357, § 4º, 450 e 455 do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 152124 Nr: 414-87.2011.811.0015

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATO APÔLONIO DA SILVA, JOAO BRUNO 

BORGES, ELIETE DA SILVA BRUNO, SEBASTIAO APOLONIO DA SILVA, 

IDALINA DE SIQUEIRA SILVA, TANIA APOLONIO MARQUES, JOSE 

ANTONIO MARQUES, DULCELINO APOLONIO DA SILVA, DURCELINA 

GONÇALVES DA SILVA, JANETE ISABEL DA SILVA, BENTA APARECIDA 

DA SILVA, ARLENE APOLONIO BORGES, JOSIAS BRUNO BORGES, 

ANTONIA APOLONIO DA SILVA PILHER, CLAUDIA APOLONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL TOMELIN, NORMA MARIA TOMELIN, 

CENI ANTONIO FERRONATO, TEREZINHA MILANI FERRONATO, ALCINO 

ONO DE MORAIS, MADENORTE, NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF, 

CELSO LUIZ KEMPF, ERNESTO LUBKE, FÁTIMA MOGGI, DULCE KEMPF, 

AGROPECUARIA SCHMIDT ou AGROPECUÁRIA RIACHO DOCE, EBENEZER 

- CENTRO DE RECUPERAÇÃO, CAMIFRA AGRO INDUSTRIAL LTDA, JOSE 

IZAURI DE MACEDO, OSVALDO NECHI, ALTINO ONO MORAES, REGINA 

CELIA SIMÕES DE MORAES, OSMAR NECHI, MIRDI NECHI, DEBORAH 

JESUS GONÇALVES CARDNES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:6623-B, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375, 

FERNANDO FERONATTO - OAB:8916/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - 

OAB:7483-B/MT, JOSE IZAURI DE MACEDO - OAB:MS-2.388, KAMILLA 

PAVAN BALEN - OAB:21.441-A/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:MT/12.222, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004/MT, 

PAULO MORELI - OAB:13052/PR, SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:MT/3.524 - B, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 Não obstante as judiciosas razões esposadas pelos autores em 

31.7.2017 (fls. 1.600/1.610), subsistem, ainda, os fundamentos da decisão 
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proferida em 22.6.2015 (fls. 1.574/1.575), sobretudo considerando sua 

ratificação pela Quinta Câmara Cível do e. TJMT em 14.9.2016 (fls. 

1.591/1.597).

Por ora, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 15.8.2017 (f. 

1.623), bem como certifique-se se houve o recolhimento das custas 

processuais pelos autores.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 169986 Nr: 5024-64.2012.811.0015

 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): ENIO PAULO ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 14.8.2017 (f. 208), que determinou 

fosse certificado se as partes foram intimadas e se manifestaram acerca 

do laudo de avaliação, cabendo à exequente, em 05 (cinco) dias, 

apresentar memória discriminada e atualizada dos cálculos da dívida.

Segundo consta, a exequente foi devidamente intimada a respeito do laudo 

pericial expressando sua concordância. O executado por sua vez, 

mudou-se sem comunicar o juízo (A.R. juntado à f. 212v), cabendo 

observar o disposto no artigo 841, § 4°, do CPC.

Pois bem. Conforme laudo de avaliação lavrado em 23.5.2016 (fls. 

145/162), o bem penhorado (20% do imóvel da matrícula n° 2.524 do CRI 

de Feliz Natal) foi avaliado em R$ 5.662.800,00 (cinco milhões seiscentos 

e sessenta e dois mil e oitocentos reais), porém, o crédito exequendo, 

atualizado até agosto de 2017 (f. 214) perfaz o montante de R$ 22.232,55 

(vinte e dois mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos).

Diante disso, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a possibilidade de reduzir a penhora à fração do imóvel suficiente 

para a satisfação do crédito exequendo, bem como acerca do disposto 

nos artigos 876, 879 e 881 do CPC.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 75241 Nr: 3621-70.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR CAMPAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FABRICIA ROSA 

BARROS - OAB:OAB/MT 21.037, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, MARIA CECILIA DE LIMA GONÇALVES - 

OAB:MT/9062-B, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA FERREIRA ALVES - 

OAB:9399/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 155), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de execução onde os autos vieram conclusos em 12.9.2017 

e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso 

necessário.

 Dando prosseguimento, em que pese o pedido de penhora de imóvel 

formulado pela exequente em 16.12.2016 (fls. 143/147), consta que o 

imóvel sob matrícula 5.410 do CRI local, indicado à penhora pela 

exequente, foi adquirido por “Wilson Roberto Gonçalves” em 09.5.2016, 

conforme “R-06” das certidões atualizadas da matrícula do referido imóvel 

(fls. 146/147 e 150/152).

Diante disso, por ora, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, 

apresentar planilha atualizada dos cálculos da dívida, bem como promover 

os atos e diligências que lhe incumbem, indicando bens do devedor, 

passíveis de penhora ou, não havendo bens, manifestar-se nos termos do 

art. 921, III, do CPC.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 220276 Nr: 18521-77.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADI FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Execução de título extrajudicial ajuizada em 18.12.2014, por 

Banco Itaucard S/A, em face de Adi Fernandes de Oliveira.

Todavia, em 07.8.2017 (f. 72), a exequente requereu “ a baixa e extinção 

do processo” [sic] e em 16.10.2017 (f. 73), ratificou “ o pedido de 

desistência da ação tendo em vista que o banco não tem mais interesse 

em seu prosseguimento, bem como, seja determinada a baixa das 

restrições Renajud” [sic].

Na espécie, constata-se que o executado sequer foi citado, razão pela 

qual a desistência da execução por parte da exequente independe do seu 

consentimento (CPC 485, § 4º, a “contrario sensu”).

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela exequente 

em 16.10.2017 (f. 73), e declaro extinto o processo, nos termos do art. 

485, VIII, do CPC.

Custas já recolhidas (fls. 25/26), arcando a exequente com eventuais 

despesas processuais remanescentes.

 Com relação ao pedido de “ baixa das restrições Renajud” [sic], cabe 

ressaltar que não foram registradas restrições judiciais por este juízo, 

nesta execução.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 77416 Nr: 5763-47.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA COMÉRCIO DE PORTAS LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 11.7.2017 (f. 164), que determinou à 

exequente, em 05 (cinco) dias, comprovar que os bens indicados à 

penhora (f. 161), pertencem ao executado e informar a que título estão de 

posse do poder público municipal, como alegado.

A esse respeito, a exequente manifestou-se em 01.8.2017 (f. 168), 

requerendo a “juntada da petição inicial e documentos dos autos n° 

5664.77.2015.4.01.3603, que tramita perante a Primeira Vara da Justiça 

Federal da subseção de Sinop-MT, documentos suficientes para 

comprovar que os bens indicados à penhora são de propriedade do 

executado” [sic].

Pois bem. De fato, segundo consta da cópia da petição inicial da “ação 

ordinária c/c. pedido de tutela antecipada” (fls. 169/219) e dos 

documentos que a instruem (fls. 220/242), o executado é proprietário dos 

bens denominados “01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA MARCA FORD, MODELO 

6600, COR AZUL, HORÍMETRO 2943 e 01 (UM) PULVERIZADOR 

AGRÍCOLA DE BARRA, COR BRANCA JACTO, MODELO COLUMBIA” [SIC], 

apreendidos em 19.02.2013, durante fiscalização do IBAMA e depositados 

“no pátio da Secretaria de Obras da Prefeitura de Sinop/MT” [sic].

Diante disso, defiro, em parte, o pedido formulado pela exequente em 

01.8.2017 (f. 168), e determino a penhora e avaliação dos referidos bens, 

a ser realizada por oficial de justiça, mantendo os bens em depósito no 

local em que se encontram (Secretaria Municipal de Obras), sob 

responsabilidade do titular da pasta, até que se defina a destinação dos 

bens pelo Juízo Federal.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 119649 Nr: 11980-04.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO ALBERTO STEINKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAÚ S.A, 

LADOBRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 469 de 616



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661, Robervani Pierin do Prado - OAB:17655

 Cuida-se de cumprimento de sentença onde já houve o cumprimento 

integral da obrigação pela executada, pendente, apenas, a restituição de 

valores depositados a maior, conforme ressaltado na decisão proferida 

em 23.6.2017 (f. 273).

Por ora, considerando que a executada já indicou os dados bancários (f. 

282), determino a devolução dos valores remanescentes que se 

encontram depositados na conta judicial nº 700108807515, mediante 

alvará judicial eletrônico.

Após, não havendo providências complementares, arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321028 Nr: 3769-61.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO RURAL DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, SILVANO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a ordem deprecada, nos termos do art. 268 do CPC.

Observe-se e cumpram-se os arts. 393 e 1.210 e seguintes da 

CNGCGJ/MT.

Promova-se a anotação dos advogados do réu, para futuras intimações.

Após, cumprido o objeto da precatória determino a devolução da presente 

ao juízo de origem.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 4681 Nr: 3573-58.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MATTIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, MARIÂNGELA 

MATTIOLLI - OAB:80.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINE LOPES THEREZA 

LERNER - OAB:8.790, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT, LUIZ 

CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Reporto-me à decisão proferida em 06.3.2018 (f. 270), que determinou o 

levantamento do saldo remanescente em favor do credor, na conta 

bancária indicada à f. 242.

Não obstante, o alvará de levantamento de valores foi cancelado, em 

razão da inconsistência dos dados bancários indicados pelo credor (f. 

275), vindo este a informar os dados corretos em 11.4.2018 (f. 277).

Diante disso, determino o cumprimento integral da decisão proferida em 

06.3.2018 (f. 270), observando os novos dados bancários indicados pelo 

credor (f. 277).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 309090 Nr: 14078-78.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR ALEXANDRE CECHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, MARCELO BARROS LOPES - OAB:9462-MT

 Diante do teor da certidão lavrada pelo oficial de justiça em 13.3.2018 (f. 

41), acolho o pedido formulado pelo Ministério Público em 05.4.2018 (f. 44) 

e, com fundamento no artigo 262 do CPC, determino a remessa da 

presente deprecata ao Juízo da Comarca de Goiânia/GO, para prática do 

ato deprecado.

Observe-se e cumpra-se o disposto no artigo 262, parágrafo único, do 

CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 309905 Nr: 14578-47.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Otávio Marcondes Guidio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamin Rampeloto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - OAB:5256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA BATISTA DE SOUZA 

FACHIM - OAB:14102/MT, SIRLEIA STROBEL - OAB:5256

 Defiro o pedido de juntada de substabelecimento, conforme requerido pelo 

advogado do réu.

Cumprido o objeto da deprecata, devolvam-se os autos ao Juízo de 

origem, promovendo-se as devidas baixas e anotações.

Saem intimados os presentes.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 170717 Nr: 5848-23.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA TRAVAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PESSINE, MARIA CAMARGO QUINTILIANO 

PESSINE, FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA - 

OAB:OAB/AC 4195, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15.021 - MT, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A, 

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - OAB:16318

 Em que pese o pedido formulado pelos exequentes em 06.02.2018 (fls. 

344/346), por cautela, aguarde-se o julgamento de mérito do RAI nº 

1013539-43.2017.8.11.0000, após, certifique-se e venham conclusos.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 289890 Nr: 2191-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTIAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VICTOR E QUINELATO 

LTDA ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT-6.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK 

TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A, RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT, 

ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, VERÔNICA L. CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:OAB/MT 7.950

 Reporto-me à decisão proferida em 08.02.2018 (f. 53/55), que julgou 

improcedente a presente habilitação de crédito e declarou extinto o 

processo, condenando o habilitante ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência em favor do patrono das recuperandas, ora 

habilitadas, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.

Todavia, em 06.3.2018 (fls. 66/67) as partes noticiaram composição 

extrajudicial, apresentando termo de acordo para homologação.

Nessa situação, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, homologo o 

acordo celebrado pelas partes em 06.3.2018 (fls. 66/67) e declaro extinto 

o processo.

Honorários advocatícios conforme termo de acordo (f. 66v).

Traslade-se cópia desta sentença para a Recuperação Judicial Cód. 

261042, em apenso.

Cumpra-se e intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130523 Nr: 9739-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. ZANKOSKI COMÉRCIO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI CELEIRO 

DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Vistos em correição permanente.

01. Indefiro os pedidos formulados pela autora às fls. 277 e 279 em razão 

de inexistir nos autos qualquer depósito de valores efetuado pela autora.

02. Intime-se. Decorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 308485 Nr: 13742-74.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELLE VIEIRA TANAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES HENRIQUE ROMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA - 

OAB:12.696-PR, KARINA ZANIN DA SILVA - OAB:32.245-PR, MAURICIO 

FELDMANN DE SCHNAID - OAB:OAB/PR 4293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO FELDMANN DE 

SCHNAID - OAB:OAB/PR 4293

 Vistos etc.

Em virtude de readequação de pauta, consoante expediente nº 

0030484-88.2018.811.0000 e a suspensão dos expedientes externos e 

dos prazos processuais na secretaria desta Vara, pela portaria nº 

20/2018/DF, REDESIGNO a audiência outrora aprazada, para o dia 22 de 

maio de 2018, às 15:30 horas.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 297379 Nr: 6840-08.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DALMOLIN, JANDIRA MARIA 

DALMOLIN, ROBERTO DAL MOLIN, LENIR MARIA DAL MOLIN, JONAS DAL 

MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DIAS NETO - 

OAB:8.412/MT-A, LAURA FAVARETTO - OAB:22701/O, RAQUEL 

MANSANARO - OAB:271.599-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A

 Vistos etc.

Em virtude de readequação de pauta, consoante expediente nº 

0030484-88.2018.811.0000 e a suspensão dos expedientes externos e 

dos prazos processuais na secretaria desta Vara, pela portaria nº 

20/2018/DF, REDESIGNO a audiência outrora aprazada, para o dia 22 de 

maio de 2018, às 16:00 horas.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 7441 Nr: 1223-05.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISKAVEL - DISTRIBUIDORA KAYABIS DE 

VEICULOS LTDA, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI, GENTIL ZAMBIAZI, LAURO 

ANTÔNIO ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL ROGELIA S. C. GOMES 

BALIERA - OAB:MT-4.755-B, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE 

VARGAS - OAB:7429/MT

 Vistos etc. Tanto o cálculo apresentado pelo contador judicial às p. 303 - 

faltante a multa de 10% e os juros remuneratórios e errôneo o valor dos 

honorários advocatícios e os juros de mora - quanto a planilha acostada 

às p. 312/315 pela parte executada – ausente os juros remuneratórios e a 

multa de 10% e inexato o valor a título de honorários - não respeitaram os 

parâmetros estabelecidos na cópia do acórdão transladado à p. 268/285. 

O julgado determinou que o cálculo da dívida deveria obedecer ao 

seguinte: · Juros remuneratórios em 1% ao mês; · Juros moratórios em 1% 

ao ano; · TR como índice de correção monetária na cédula pactuada; · 

Aplicação de correção monetária nos índices INPC nos demais contratos; · 

Admitiu a cobrança de comissão de permanência no período de 

inadimplemento, desde que não seja cobrada junto com a correção 

monetária; · Multa de 10% sobre o valor do débito; · Fixou os honorários 

advocatícios em R$ 5.000,00 reais. [...] Ademais, cumpre ressaltar que 

eventuais discussões quanto ao valor da dívida já foram pauta dos 

embargos executórios discutidos outrora, assim como as deficiências 

relatadas acima em ambos os cálculos. Destarte indefiro a impugnação 

oposta pela parte executada, assim como rejeito o demonstrativo de débito 

do contador judicial. Tendo em vista que é interesse da parte exequente o 

cumprimento do acórdão e o consequente recebimento do valor devido, 

intime-a para que apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, no prazo de 15 dias, obedecendo aos parâmetros indicados 

acima, em estrita obediência às disposições ao título judicial exequendo. 

[...] Depois de cumprida as determinações elencadas, em que pese a 

suspeição ou impedimento declarado nos autos, a situação não mais 

subsiste, tendo em vista a remoção do magistrado titular da 2.° vara cível, 

o Dr. Mário Augusto Machado, para a 4.° vara criminal também desta 

comarca, a teor do Ato n.° 330/2018- PRES, publicado em 12 de abril de 

2018. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 917 Nr: 1234-34.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISKAVEL - AUTO SERVIÇOS LTDA, GASPAR 

LUIZ ZAMBIAZI, GENTIL ZAMBIAZI, ERNANE ROQUE ZAMBIAZI, ENIO 

PAULO ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL ROGELIA S. C. GOMES 

BALIERA - OAB:MT-4.755-B, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE 

VARGAS - OAB:7429/MT

 Vistos etc. Posto isso, defiro o pedido de distribuição do ônus da prova. 

Intime-se a parte executada, para em 15 dias, indicar a existência de 

herdeiros ou inventário do de cujus Ernane Roque Zambiazi, com as 

respectivas qualificações e endereços, se for o caso, sob pena, além da 

advertência acima, de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, 

sendo lhes aplicado multa em 10% sobre o valor atualizado da causa, tal 

como prescreve o parágrafo único do art. 774 do CPCHavendo indicação 

do(s) herdeiro(s) ou seu espólio, cite-o(s) para integrar a lide e manifestar 

em 05 dias (art. 690 do CPC).Conserte os números de páginas deste 

processo, a partir da p. 324, uma vez que a r. decisão proferida em 07 de 

abril de 2017, ainda sem numeração, havia sido encartada erroneamente 

no volume I.Depois de cumprida as determinações acima elencadas, em 

que pese a suspeição ou impedimento declarado nos autos, a situação 

não mais subsiste, tendo em vista a remoção do magistrado titular da 2.° 

vara cível, o Dr. Mário Augusto Machado, para a 4.° vara criminal também 

desta comarca, a teor do Ato n.° 330/2018- PRES, publicado em 12 de abril 

de 2018.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 7637 Nr: 445-98.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISKAVEL - DISTRIBUIDORA KAYABIS DE 

VEICULOS LTDA, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI, GENTIL ZAMBIAZI, ERNANE 
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ROQUE ZAMBIAZI, LAURO ANTÔNIO ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 14.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL ROGELIA S. C. GOMES 

BALIERA - OAB:MT-4.755-B, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE 

VARGAS - OAB:7429/MT, SUELI FERRON - OAB:117331/SP

 Vistos etc.Posto isso, defiro o pedido de distribuição do ônus da prova. 

Intime-se a parte executada, para em 15 dias, indicar a existência de 

herdeiros ou inventário do de cujus Ernane Roque Zambiazi, com as 

respectivas qualificações e endereços, se for o caso, sob pena, além da 

advertência retro, de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, 

sendo lhes aplicado multa em 10% sobre o valor atualizado da causa, tal 

como prescreve o parágrafo único do art. 774 do CPC. Havendo indicação 

do(s) herdeiro(s) ou seu espólio, cite-o(s) para integrar a lide e manifestar 

em 05 dias (art. 690 do CPC).Conserte os números de páginas deste 

processo, a partir da p. 324, uma vez que a r. decisão proferida em 07 de 

abril de 2017, ainda sem numeração, havia sido encartada erroneamente 

no volume I.Depois de cumprida as determinações acima elencadas, em 

que pese a suspeição ou impedimento declarado nos autos, a situação 

não mais subsiste, tendo em vista a remoção do magistrado titular da 2.° 

vara cível, o Dr. Mário Augusto Machado, para a 4.° vara criminal também 

desta comarca, a teor do Ato n.° 330/2018- PRES, publicado em 12 de abril 

de 2018.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 157303 Nr: 4424-77.2011.811.0015

 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: WALDIRENE VIARO FOCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR ANTONIO FOCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de f. 81 no átrio do fórum, em local 

de costume.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVACIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 8010345-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADEVACIR GOMES DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc... 

Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, sob pena de cancelamento 

da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON CLAUDIO PAHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 8010461-08.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VILSON 

CLAUDIO PAHIN REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc... 

Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, sob pena de cancelamento 

da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVACIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 8010341-62.2016.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADEVACIR GOMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc... 

Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, sob pena de cancelamento 

da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004322-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI SILVA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004322-91.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: NOEMI SILVA DO 

NASCIMENTO Vistos, etc... Intime-se a Exequente para que efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004520-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)
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SINOP Processo nº 1004520-31.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: FRANCISCO DOS SANTOS 

Vistos, etc... Intime-se a Exequente para que efetue o pagamento das 

custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como determinada 

no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, 

art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001549-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BRUNO DACOME BUENO OAB - PR41896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001549-44.2016.8.11.0015. AUTOR: FERNANDA 

CORNIANI GRANDE KOBAYASHI RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO 

- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc... As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Presentes os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, não 

havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o 

processo. Defiro as provas requeridas, notadamente a testemunhal. 

Designo o dia 06/11/2018 às 13:30 horas, data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo as partes a ela comparecer para prestarem 

depoimento pessoal. Intime-as, constando do mandado as advertências do 

art. 385, § 1º do C.P.C. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 15 dias, art. 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo 

as partes observarem o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 228704 Nr: 4846-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4846-13.2015

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 172/173, citando-se o executado nos 

endereços obtidos através dos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário.

Restando infrutífera a diligencia acima determinada, intime-se a exequente 

para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, e quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o seu 

representante legal consignando a mesma advertência.

Havendo o pedido, cite-se o executado, por edital, este pelo prazo de 20 

dias, nos termos do despacho inicial, e ultrapassado o prazo de 15 dias 

sem manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto 

Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado 

desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 271227 Nr: 10579-23.2016.811.0015

 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: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE F. C. ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:OAB/MT 21.127 B, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Processo nº 10579-23.2016

Vistos, etc.

Segundo consta da petição de fls. 213/218, a autora está se alvoroçando 

de proprietária do imóvel litigioso, fazendo dele o que bem entende.

Ocorre que o art. 77, VI do CPC, dispõe que a parte não pode praticar 

inovação ilegal no estado de fato do bem ou direito litigioso, sob pena de 

restabelecer o estado anterior, § 7º do referido artigo.

Desta forma, determino a intimação da autora para que cesse 

imediatamente qualquer construção que esteja sendo erguida no imóvel em 

discussão, sob pena deste Magistrado determinar o restabelecimento do 

estado anterior, ficando a parte faltosa proibida de falar nos autos até a 

purgação do atentado e aplicação de multa de até 20% do valor da causa, 

caso continue a alterar o estado de fato da coisa.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 84551 Nr: 2004-41.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARIO TEIXEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE PABLO SOUZA - 

OAB:15083 O - MT, Jose Roberto Goes - OAB:20980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT

 Processo nº 2004-41.2007

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido e determino a inclusão do nome do devedor nos 

cadastros de inadimplentes através do sistema SERASAJUD.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 112.328,08 (cento e doze mil trezentos e 

vinte e oito reais e oito centavos), fls. 345.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 242431 Nr: 13628-09.2015.811.0015

 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: CEPG - CENTRO DE ESTUDOS EM PÓS GRADUAÇÃO 

LTDA EPP, FLÁVIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO SILVEIRA, CEPG - CENTRO DE 

ESTUDOS EM PÓS GRADUAÇÃO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SERGIO PIFFER - 

OAB:223071, MÔNICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:MT-8789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE ARAUJO DANTAS 

HENKES - OAB:14188/MT, MÔNICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - 

OAB:MT-8789, RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. FERNANDO SERGIO PIFFER para que no 

prazo de cinco dias, diga se seu constituinte comparecerá à audiência 

designada para o dia 12/09/2018, às 13:30, independente de intimação ou, 

no mesmo prazo, informe o endereço atual da mesma a fim de possibilitar 

sua intimação, tendo em vista que a carta/intimação retornou sem 

recebimento, com a informação da EBCT " mudou-se"(242vº), sob pena de 

ser aplicado o disposto no art. 274, § único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 121888 Nr: 1047-35.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON EDUARDO FORNECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Autos nº 1047-35.2010

Vistos, etc...

Anderson Eduardo Forneck ajuizou “ação rescisão contratual c/c 

restituição de valores pagos a título de consórcio” em face de Consórcio 

Nacional Honda Ltda.

A Ré contestou a ação às fls. 46/61, tendo o Autor impugnado à 

contestação às fls. 93/98.

Por petição de fls. 114/115, as partes informaram que se compusera 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a extinção da 

ação.

 Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 114/115, 

julgando extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

Custas pelas partes, sendo suspensa a cobrança com relação ao Autor, 

ante o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 

44).

Honorários advocatícios pelas partes. Ficam as partes isentas das custas 

remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 27 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 270613 Nr: 10166-10.2016.811.0015

 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: VENILSON CIRILO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245 A

 Intimar o advogado do autor Dr. LUIS EDUARDO FERREIRA para que no 

prazo de cinco (5) dias informe nos autos o atual endereço do seu 

constituinte, visto que conforme certidão de fls. 48 e devoluções de 

correspondências de fls. 42v e 85v. o mesmo é desconhecido no 

endereço informado nos autos, bem como, manifeste quanto ao seu 

comparecimento na audiência designada independentemente de intimação, 

sob pena de extinção do feito por abandono da causa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 229780 Nr: 5472-32.2015.811.0015

 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: SANDRA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Processo nº 5472-32.2015

Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 106/107, e consequentemente redesigno a 

audiência que seria realizada em 14/06/2018 para o dia 18.10.2018 às 

13:30 horas, devendo as partes e testemunhas a ela comparecer para 

prestarem depoimento.

Intime-as, constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º do 

C.P.C.

Nos termos do art. 98, II do CPC, determino a intimação judicial das 

testemunhas arroladas pelo beneficiário da justiça gratuita.

Observem as partes o disposto no art. 455 e parágrafos do novo CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo.

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.: 239306 Nr: 11639-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MAZONI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11639-65.2015

Vistos, etc.

A documentação carreada aos autos deixa claro que o imóvel indicado 

pela exequente à penhora pertence a Caio Dias Martins, terceiro alheio à 

lide, tanto que se encontra escriturado em seu nome, conforme documento 

de fls. 61, não havendo que se falar em penhora sobre direitos aquisitivos.

Considerando que em buscas realizadas nos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário constatou-se que o devedor não possui 

veículos passíveis de penhora e nem declara imposto de renda, 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.: 152814 Nr: 904-12.2011.811.0015
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 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): J. DA COSTA MADEIRAS-ME, GILMAR 

ALIBERTI

 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: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo nº 904-12.2011

VISTOS, ETC...

 Considerando que em buscas realizadas nos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário constatou-se que os devedores não 

possuem veículos passíveis de penhora e nem declaram imposto de 

renda, 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.: 184501 Nr: 5578-62.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GONÇALVES REZENDE

 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 5578-62.2013

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 das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 181748 Nr: 2668-62.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA, JEAN CARLOS 

RIGONI, VANDERLEI WEIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

OAB:0, LUCIANA BARBOSA GARCIA - DEFENSORA PÚBLICA MT - 

OAB:

 Processo nº 2668-62.2013

VISTOS, ETC...

 Considerando que em buscas realizadas nos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário constatou-se que os devedores não 

possuem 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 das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 79801 Nr: 8141-73.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DUARTE, SIRLEI PEREIRA 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/O, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A

 Processo nº 8141-73.2006

VISTOS, ETC...

 Considerando que em buscas realizadas nos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário constatou-se que os devedores não 

possuem veículos passíveis de penhora e nem declaram imposto de 

renda, 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.: 14009 Nr: 146-24.1997.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOLATINA LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:7901/MT, 

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - OAB:10032 MT, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Processo nº 146-24.1997

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 281 no endereço indicado às fls. 291 e 

naqueles obtidos através do sistema INFOSEG.

Restando infrutífera a diligência acima determinada, intime-se a exequente 

para que requeira a intimação por edital no prazo de cinco dias, sob pena 

de arquivamento, e quedando-se inerte, arquive-se com as cautelas de 

estilo.

Havendo o pedido, intime-se o executado do teor da decisão de fls. 

281/282, por edital, pelo prazo de 20 dias. E findo o prazo sem 

manifestação do devedor, intime-se o exequente para que requeira o que 

entender de direito em cinco dias, sob pena de arquivamento e 

quedando-se inerte, arquive-se com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160656 Nr: 8082-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMILDE DE SOUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARINHO PALUDETO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DIAS ASTOLPHI - 

OAB:225957/SP

 Processo nº 160656

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora a 

executada possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 84551 Nr: 2004-41.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARIO TEIXEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE PABLO SOUZA - 

OAB:15083 O - MT, Jose Roberto Goes - OAB:20980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT

 Processo nº 84551

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 67894 Nr: 7540-04.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO VIEIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B, Rutinéia Bender - OAB:SC - 14.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 Processo nº 67894

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187451 Nr: 8692-09.2013.811.0015

 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): EDSON DOS SANTOS LANGARO

 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 187451

VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156137 Nr: 3301-44.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA, FELIPINHO 

ONÓRIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:MT - 3063-A, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Intimar o advogado do requerido Dr. JORGE BALBINO DA SILVA para que 

acompanhe o cumprimento da carta precatória que será enviada via 

malote digital para o Cartório Distribuidor da Comarca de Porto dos 

Gaúchos - MT, a fim de que a mesma não seja devolvida por falta de 

providência da parte, bem como para que todas as manifestações 

referentes a mesma sejam realizadas diretamente naquela Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 167531 Nr: 2406-49.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GUTIERREZ FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA BÔNUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso Adesivo 

interposto pelo Requerente, juntado aos autos às fls.102/108, fora 

protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente deixou 

de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso Adesivo, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 102228 Nr: 9258-31.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SEITI HORINOUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON VIEIRA FARIAS, AILTON C. SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT, MARIA 

CECILIA DE LIMA GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido Nilson Vieira Farias, juntado aos autos 

às fls.175/188, fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que não 

há comprovação nos autos de que a parte recorrente tenha efetuado o 

recolhimento do preparo.
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Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação dos Advogados dos Apelados, para apresentarem as 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156136 Nr: 3300-59.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA, FELIPINHO 

ONÓRIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Intimar o advogado do requerido Dr. JORGE BALBINO DA SILVA para que 

acompanhe o cumprimento da carta precatória que será enviada via 

malote digital para o Cartório Distribuidor da Comarca de Porto dos 

Gauchos - MT, a fim de que a mesma não seja devolvida por falta de 

providência da parte, bem como para que todas as manifestações 

referentes a mesma sejam realizadas diretamente naquela Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182138 Nr: 3069-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON DOS SANTOS, ELIZABETE NOVAIS DOS 

SANTOS, DEVANIR RODRIGUES PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR RODRIGUES PORTO, DILSON DOS 

SANTOS, ELIZABETE NOVAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

os Advogados das partes, para manifestarem-se no prazo de 05(cinco ) 

dias, acerca da certidão negativa de intimação para a audiência da 

Requerente Elizabete Novais dos Santos e do Requerido Devanir Rorigues 

Porto, lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.158, que poderá ser 

acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, sob pena de ser 

aplicado o disposto no artigo 274, § único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 242336 Nr: 13583-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOTAL BIOTECNOLOGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AGRÍCOLA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELA LAUTERT CARON - 

OAB:40937, MARINNA LAUTERT CARON - OAB:58.158/PR, SADI 

BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 Intime-se a parte requerida para que se manifeste em 15 dias sobre a 

proposta. Expirado o prazo e não havendo manifestação, façam-me os 

autos cls. para sentença. Dou os presentes por intimados em audiência. 

Nada mais para constar mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente 

termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu 

___________ (Anderson Shoji Manzano Nogami) Assessor, que o digitei. 

Eu __________________ (Vânia Maria Nunes da Silva) Escrivã 

Designada, que conferi e assino.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

ADVOGADO DO REQUERENTE

ADVOGADO DO REQUERIDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 271986 Nr: 11051-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO DIAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte autor(a) para manifestar-se no autos no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da devolução da carta de citação de fls. 138vº, com a informação 

da EBCT "desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 178882 Nr: 14739-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE TERESINHA TODESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, TIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dr. ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE para que acompanhe o cumprimento da carta precatória 

que será enviada via malote digital para o Cartório Distribuidor da Comarca 

de Terra Nova do Norte - MT, a fim de que a mesma não seja devolvida por 

falta de providência da parte, bem como para que todas as manifestações 

referentes a mesma sejam realizadas diretamente naquela Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 131067 Nr: 10283-11.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DA SILVA MINÕS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, THAÍS FÁTIMA DOS SANTOS 

CAMARGO - OAB:MT- 7424-B

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerida, juntado aos autos às fls.187/196, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 131067 Nr: 10283-11.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DA SILVA MINÕS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, THAÍS FÁTIMA DOS SANTOS 

CAMARGO - OAB:MT- 7424-B

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 
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Apelação interposto pelo Requerente, juntado aos autos às fls.197211, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 111281 Nr: 3519-43.2009.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMIRIO GHISLENI ROSA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:0AB/MT 5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 Vistos, etc...

Diante da petição de fls. 99/100, determino a devolução da presente 

missiva com as baixas necessárias.

 Às Providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 260130 Nr: 3776-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S/A, AMERICEL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Pedrazzani, Dirce Salete Martini 

Pedrazzani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:MT/12.222, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - OAB:2221-A-DF, 

STEPHAN JORDANO ALVES FARIAS CAMELO DE FREITAS - 

OAB:41.082/DF, TATIANA MARIA MELLO DE LIMA - OAB:15118/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 Intimar o advogado das autoras Dr. RODRIGO BADARÓ DE CASTRO e 

dos Requeridos Dr. WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI para que se 

manifestem no prazo comum de 15 dias, sobre o laudo pericial de fls., 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 224491 Nr: 2439-34.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO PERAZZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANDERSON DE MOURA PINHO, LEONICE 

SOLANGE KROETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147, GILBERTO 

JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 Intimar o advogado do autor Dr. JOÃO PAULO FANHANI ALVES e do 

requerido Dr. FLAVIO DE PINHO MASIEIRO para que se manifestem no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre o laudo pericial de fls. 187/229, 

podendo o assitente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 101287 Nr: 8294-38.2008.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUA DA VIDA - CÓPIAS, ALUGUEL E MANUTENÇÃO 

DE MÁQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B, SEBASTIÃO JANN - OAB:8730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Intimar o advogado da requerida Dr. DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA para que no prazo de cinco (5) dias informe nos autos os 

dados pessoais e bancários do titular da conta para que se possa expedir 

o alvará de levantamento, conforme determinado na sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175096 Nr: 10648-94.2012.811.0015

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO FLACH, ROSA SCHORR FLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:MT/16126

 Intimar o advogado da autora Dr. EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS e dos requeridos Dra. ELISANGELA BRAGA ALTOÉ dos termos 

da sentença de fls. 293/307, conforme dispositivo legal abaixo transcrito.

SENTENÇA/DISPOSITIVO: (...).Por essas razões, e tudo o mais que consta 

dos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENDE o pedido, para DECLARAR instituída a servidão 

da Linha de Transmissão de Energia Elétrica de 138 KV que liga Sinop à 

Ipiranga do Norte, no imóvel 438 (Matrícula 1658 do CRI 1º Ofício de Sinop) 

cuja a faixa de servidão é de 10.843,33 m², e no imóvel 438-A (Matrícula 

1670 do CRI 1º Ofício de Sinop) cuja a faixa de servidão é de 2.542,60 m², 

totalizando 13.385,93 m² (fls. 233), e FIXO o valor indenizatório do m² em 

R$ 15,06 (quinze reais e seis centavos) e o quantum indenizatório em R$ 

67.197,37 (sessenta e sete mil cento e noventa e sete reais e trinta e sete 

centavos). Sobre o valor da diferença entre o preço depositado e o valor 

da condenação, deverá incidir correção monetária pelo INPC, a partir da 

data da perícia, e juros compensatórios de 12% ao ano (Súmula 618 STF e 

Súmula 408 STJ), a partir da imissão na posse, e juros de mora em 6% ao 

ano, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da 

Súmula 70 do STJ, não havendo o que se falar em anatocismo pela 

incidência de juros moratórios sobre juros compensatórios, em razão da 

Súmula 102 do STJ.CONDENO a Autora ao pagamento das custa 

processuais, nos termos do artigo 86, Parágrafo Único do CPC, e ainda, 

nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei º 3.365/41, CONDENO a 

Autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco 

por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado nesta 

sentença a título de indenização.Com o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado para que o Cartório de Registro de Imóveis local registre a 

servidão administrativa, e, comprovada a propriedade do imóvel, a 

quitação de dívidas fiscais, e realizada a publicação de editais para 

conhecimento de terceiros, com o prazo de dez dias, art. 34, do 

Decreto-Lei nº 3.365/41, e não havendo impugnação, expeça-se em favor 

dos requeridos o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos a título de indenização. Após, 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, 11 de abril de 

2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 218529 Nr: 17327-42.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS HAAS JUNIOR, ALVIN HAAS NETO, 

CINTIA HAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNY JOAO MARQUETTI - 

OAB:12435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 Intimar o advogado dos autores Dr, ARNY JOÃO MARQUETTI e do 

requerido Dr. GUSTAVO AMATO PISSINI de que fora designado o dia 

21/03/2018, às 16:00 horas para a realização da audiência nos autos da 

carta precatória nº 077/1.17.0003733-9 da 2ª Vara da Comarca de 

Venâncio Aires- RS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 227949 Nr: 4383-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAJÉ TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/MT 3.677-A

 Intimar o advogado o advogado da requerida DR. JOSE DOS SANTOS 

NETO para que no prazo de cinco dias diga se o seu constituinte 

comparecerá à audiência de conciliação, designada para o dia 03/04/2018 

independente de intimação ou no mesmo prazo requeira o que entender de 

direito, tendo em vista que a carta de intimação da requerida retornou sem 

o devido recebimento com a informação da EBCT " não procurado" (fls. 

934vº).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 189377 Nr: 10726-54.2013.811.0015

 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: MALCENIR APARECIDA PINTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRAZ & LOCATELLI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:OAB/MT 7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601

 Intimar o advogado da requerida Dr. GERSON LUIS WERNER para que no 

prazo de vinte e quatro (24) horas devolva os autos em cartório, sob as 

penas do art. 196 do Código de Processo Civil (CNGC - Capítulo 2, Seção 

10, item 2.10.1)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 322036 Nr: 4365-45.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDIR DEMICHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARCELO NICLOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:OAB/MT 

23.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do instrumento do 

mandato conferido ao advogado, eis que trata-se de cópia essencial para 

o cumprimento da missiva, conforme disciplina o artigo 260 do CPC.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 321919 Nr: 4280-59.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER GONÇALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BERNARDES DE SOUZA, MAX 

JOHNY GOMES VIEIRA, ALTAIR AFONSO KREPSZ, N. Z. MAQUINAS 

INDUSTRIAIS LTDA - ME, NOVA LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOLAS MASSAHARU ISHITANI 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 276625 Nr: 14039-18.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONI ISOLDE FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT - 8506-

 Intimar o advogado da autora Dr. JONES EVERSON CARDOSO para que 

no prazo de 03 (três) dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.179, 

que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162855 Nr: 10682-06.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY SATYRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM GONÇALVES 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 11.795, RAFFAELA SANTOS MARTINS - 

OAB:14516/MT

 Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais, na 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora 

contados a partir da citação e correção monetária contada do presente 

decisum (Súmula 362, STJ).Condeno a requerida, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, 

NCPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(item 6.16.29 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período 

de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. 

Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda 

fase.P.R.I.C.Sinop, 23 de março de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 204528 Nr: 6600-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWIN EBSEN, JULIA BARBOSA EBSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

REUNIDAS S/S LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004-A, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

os Advogados das partes, para manifestarem-se no prazo de 05(cinco ) 

dias, acerca das certidões negativa de intimação para a audiência da 

testemunha do Requerente Liane Schrammel e da Requerida , lavrada 

pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.83 e fls. 85, que poderá ser acessada 

em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, sob pena de ser aplicado o 

disposto no artigo 274, § único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119136 Nr: 11426-69.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, DEISE 

SIMONE DINARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Ressalta-se que, em que pese o reconhecimento da abusividade da 

utilização da CDI como índice de correção monetária do capital, e o 

consequente afastamento do valor cobrado a esse título (R$ 478,64), não 

há o que se falar em nulidade da execução, pois a prestação jurisdicional 

mais adequada ao caso concreto é a conservação parcial do negócio 

jurídico, sendo excluído da execução o valor cobrado ilegalmente, e, no 

mais, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos. Por essas 

razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes Embargos à 

Execução para, apenas, afastar a incidência da CDI como índice de 

correção monetária, e, consequentemente, excluir da execução o valor de 

R$ 478,64 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro 

centavos), cobrado a esse título (fls. 42). Por fim, por ter sucumbido na 

maior parte dos pedidos, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do 

CPC, CONDENO as Embargantes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Traslade-se cópia desta sentença para 

os autos principais, remetendo-se estes à contadoria do juízo para 

elaboração do cálculo do débito, considerando o aqui decidido, 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, 

18 de maio de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150608 Nr: 11730-34.2010.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ CAMOLESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, MARCOS 

LUCIANO SMANIOTTO, JOSÉ JORGE LAVORATTO, JOSE MARIA 

ROQUETTE JÚNIOR - ESPÓLIO, JONAS DANIEL SMANIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO REHDER CESAR - 

OAB:SP/ 220.833, TATIANA HERMENEGILDO CARVALHO - 

OAB:218181/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Processo nº 11730-34.2010

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 189.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 166956 Nr: 1788-07.2012.811.0015

 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: VALDENICE FRANCISCA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - 

OAB:MT nº 18.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 Processo nº 1788-07.2012

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 70/71, intimando-se 

pessoalmente a exequente.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela Executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172575 Nr: 7511-07.2012.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Processo nº 7511-07.2012

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 152823 Nr: 915-41.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CARVALHO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA MATIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11322/MT

 Processo nº 915-41.2011

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, 
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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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013757-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR PEDRO ECKERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013757-26.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: VALDECIR PEDRO ECKERT Vistos, etc... 

Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme instrumento de 

protesto de ID. 11219401, 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008462-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EMBARGANTE)

WILSON ROQUE POZZOBON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDSON GUERRA DIAS (TESTEMUNHA)

EVANDRO BATISTA GIANEZINI (TESTEMUNHA)

JOSE ANTONIO LOPES (TESTEMUNHA)

FERNANDA GASPARI (TESTEMUNHA)

SORAIDE CASTRO (TESTEMUNHA)

JOAO CLOVIS AIRES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

FRANCISCO TACCI (TESTEMUNHA)

ANTONIO FISCHER (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008462-08.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: WILSON 

ROQUE POZZOBON, JURACI MASIERO POZZOBON EMBARGADO: JOSE 

CARLOS GIACOMELI Vistos, etc... Defiro o pedido de ID. 13201473, e 

consequentemente redesigno a audiência que seria realizada hoje para o 

dia 07.11.2018 às 13:30 horas, devendo as partes e testemunhas a ela 

comparecer para prestarem depoimento. Intime-as, constando do mandado 

as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C. Observem as partes o disposto 

no art. 455 e parágrafos do novo CPC, para, se for o caso, fazer incidir a 

norma do parágrafo 4º do referido artigo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000203-87.2018.8.11.0015

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:

JOCIMAR CHAGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000203-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOCIMAR CHAGAS 

Vistos, etc... BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ingressou com a 

presente ação de Busca e Apreensão, com fulcro no Decreto Lei n.º 

911/69, contra JOCIMAR CHAGAS. A liminar foi concedida pelo despacho 

de ID11332538, tendo o bem objeto da alienação fiduciária, ou seja, um 

veículo marca Fiat, modelo Palio Attrac 1.0 8V EVO, ano/modelo 

2013/2014, placa OBG 2690, sido apreendido e depositado em mãos do 

representante do requerente, ID. 12558488. Devidamente citado, ID. 

12558488, o requerido compareceu em juízo juntando procuração, ID. 

12581432. Por petição de ID. 12630932, o requerente afirmou que o 

requerido não purgou a mora no tempo devido, tendo em vista que consta 

nos autos o comprovante de agendamento de pagamento de ID. 12630951, 

deste modo, requereu a procedência da ação, com a consolidação da 

posse plena e exclusiva do bem em suas mãos. Aportou aos autos à 

petição de ID. 12656756, onde o requerido informou o depósito de R$ 

14.477,90. Pode-se ver no ID. 12793089, a decisão que determinou a 

intimação do requerido para complementar o depósito, bem como a 

intimação do requerente para que se manifestasse sobre a petição de ID. 

12656756, contudo, quedou-se inerte, ID. 13161394. Por petição de ID. 

13102251, o requerido complementou o depósito e requereu a restituição 

do veículo. Após, vieram-me conclusos os autos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação de busca e apreensão, com 

fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, ajuizada pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Jocimar Chagas. Conforme se depreende 

dos autos, em 12/01/2018 o requerente ingressou com ação de busca e 

apreensão do veículo dado em garantia fiduciária em decorrência do 

inadimplemento do requerido com relação às parcelas vencidas em 

10.07.2016 e seguintes. Dispõe o art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69 

que cinco dias após executada a liminar, o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre do ônus. Desta forma, ainda que considerássemos apenas 

os dias úteis, ou a data da juntada do mandado (05/04/2018), o requerido 

purgou a mora fora do prazo exigido pelo Decreto que rege a matéria, logo 

a procedência da ação é medida que se impõe. Neste sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 
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INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial 

firmada por este Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação 

fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação 

extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a 

ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação 

pessoal ou protesto do título. Precedentes. 2. Conforme entendimento 

consolidado pela Segunda Seção desta Colenda Corte, firmado no âmbito 

de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do 

CPC/73), "nos contratos firmados na vigência da Lei 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" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 3. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 548.299/MS, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 

23/08/2017) Ademais, verifica-se que por petição de ID. 12630932, o 

requerente alegou que o requerido não purgou a mora, tendo em vista que 

“no ID 12610595 - consta a juntada da GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 

emitida diretamente no sitio do TJMT, bem como, juntada de 

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DA REFERIDA GUIA 

PARA O DIA 05/06/2018 - ID 08124000000686903-6”. Ocorre que nos 

autos não consta nenhuma petição de ID. 2610595, e ainda que houvesse, 

observa-se que o comprovante de ID. 12630951, não se presta ao fim 

colimado, pois atesta tão somente um agendamento de pagamento. Ora, a 

operação bancária de agendamento de pagamento não supre as 

exigências legais, porque remete o aperfeiçoamento da providência para 

um momento futuro e incerto, inquinando o referido ato processual de 

manifesta insegurança jurídica. 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. 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 de segunda fase. 

Por fim, considerando que os valores depositados pelo requerido nos 

presentes autos não serviram para o fim almejado, determino a sua 

restituição, mediante a expedição de alvará. P.R.I.C. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011991-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LUCIA PETRY LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA MAXIMO DE SOUZA LIMA (RÉU)

JEFERSON HENRIQUE BRAVIN POLA (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 as cartas foram devolvidas com a 

alínea "ausente", 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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011172-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NORBERTO DOS SANTOS - ME (RÉU)

 

AUTOS PJE 1011172.98.2017.811.0015 Nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a PARTE AUTORA para em cinco 

dias manifestar, tendo em vista que a correspondência foi devolvida, e. 

caso requeira expedição de mandado, para, no mesmo prazo, efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça. Sinop-MT, 18 de maio de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006668-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BOURBON DE SAO PAULO HOTELARIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS 

LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NASTASSIA LYRA IURK DA SILVA OAB - PR64683 (ADVOGADO)

GILSON JOAO GOULART JUNIOR OAB - PR36950 (ADVOGADO)

FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO OAB - PR35025 (ADVOGADO)

MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA OAB - PR32679 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MORELI (DEPRECADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para em cinco dias manifestar sobre avaliação (ID 

11641683). Sinop-MT, 18 de maio de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005117-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FRANCISCA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR JOSE PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005117-97.2018.8.11.0015 O Juízo da 5ª Vara Cível 

desta Comarca, a qual é competente para processar e julgar feitos que 

envolvem matéria de família, infância e juventude. Posto isso, 

considerando a natureza da ação, DETERMINO a redistribuição do feito 

para a 5ª Vara desta Comarca, com as nossas homenagens. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005065-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)
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ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SILVA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005065-04.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004230-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (REQUERIDO)

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004230-16.2018.8.11.0015 Verifico que os 

executados foram devidamente citados, entretanto, quedaram-se inertes, 

conforme certificado de ID 13218806. Desta forma, lavre-se o termo de 

penhora do bem indicado pelo exequente, intimando-se os executados e 

seus conjuges, observando-se as advertencias legais. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005214-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR FERNANDEZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT24689/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Valdecir da Silva (RÉU)

GENY DA SILVA CEZARIO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005214-97.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005159-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ARAUJO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005159-49.2018.8.11.0015 Verifico que a peça inicial 

foi endereçada ao Juízo da Terceira Vara Cível desta Comarca, bem como 

distribuído por dependência aos autos nº 1000823-02.2018.8.11.0015, que 

lá tramita. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito para a Terceira 

Vara Cível desta Comarca. Intime-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198449 Nr: 1362-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANO STEFANO BOGORNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO KNAPIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE ADEMIR DA SILVA 

VIEIRA - OAB:16.344-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 Certifique a sra. Gestora se a decisão de fls. 49/51 foi integralmente 

cumprida, noadamente se foi providenciada a citação do embargado. Em 

caso negativo, providencie-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220347 Nr: 18579-80.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLALDEMIR APARECIDO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADJANY STEFFANY SILVA GUEDES DE 

AVILA, OSIAS DE AVILA, JOÃO GUEDES, JAIMA JUNCKER GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT/14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:6908-A, FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

providenciar o preparo da Carta Precatória a ser expedida para a Comarca 

de Itaúba-MT, para fins de Intimação das testemunhas arroladas às fls. 

197 e fls. 199, bem como para intimar os requeridos João Guedes e Jaima 

Juncker Guedes para prestarem depoimento pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83705 Nr: 1204-13.2007.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V2 TIBAGI FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA NÃO-PADRONIZADO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUCIANO SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, IDAMARA ROCHA FERREIRA - OAB:PR-14.153, JOSE 

CARLOS R. DE SOUZA - OAB:PR-24.240, KELLY CHRISTINA VERAS 

OTACIO - OAB:MT/6.088, LEONARDO GOMES BRESSANE - 

OAB:MT-10.102, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão de fls. 110.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156401 Nr: 3463-39.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FORTES BUSTAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELMO RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MARIA CARNEIRO 

BUSTAMANTE SANTANA - OAB:7156-B/MT, LEANDRO GOUVEA DE 

ASSIS - OAB:OAB/MT 18.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL ALVES - OAB:12422

 (...)Desse modo, verifico que a irresignação do executado foi manifestada 

pela via inadequada, de modo que rejeito as alegações de fls. 

173/184.Intime-se o executado para regularizar a representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que não foi juntada 

procuração da Dr. Milena Rodrigues da Silva nos autos.Indefiro os pedidos 

do exequente de condenação do executado em danos morais e materiais 

em decorrência do abuso do direito de defesa e em litigância de má-fé, 

ante a ausência de comprovação de abuso do direito pelo executado e 

das hipóteses previstas nos artigo 536, §3º do CPC.Cumpra-se o 

remanescente da decisão fls. 152/152-v, expedindo-se a Carta Precatória 

para a Comarca de Brasnorte/MT para avaliação do bem imóvel penhorado 

às fls. 163.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 255188 Nr: 961-54.2016.811.0015

 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: SOLIMAR CORREIA DA SILVA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o 

fim de condenar o requerido a providenciar a baixa definitiva do gravame 

existente sobre a motocicleta Marca Dafra, modelo Zig 100-CC, Chassi n.º 

95VFU2J8ABM003190, descrito no item “4” do contrato de fls. 86/89. Bem 

assim, condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, 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 desde a citação (art. 

240, do Código de Processo Civil de 2015).Condeno o requerido ao 

pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, 

fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com 

fulcro no artigo 85, §2º, CPC de 2015.Transitada esta em julgado, pagas 

as custas processuais, se nada for requerido, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sinop/MT, 17 

de maio de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173987 Nr: 9298-71.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO ANGELI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00, referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Citação, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 213630 Nr: 13904-74.2014.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:OAB/SP-257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Intimação dos executados da penhora de fl. 161: "TERMO DE PENHORA

 Processo nº 13904-74.2014.811.0015 – código 213630(Carta Precatória)

Execução de Título Extrajudicial: 38194-75.2014.811.0041 – código 911992 

da 2ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá-MT

Parte Autora/credora: ITAÚ UNIBANCO S.A, CNPJ/MF: 

60.701.190/0001-04, com sede na Avenida Eusébio Matoso, nº 891, 

07°andar, Pinheiros, São Paulo , CEP: 05423-180.

Parte Ré/devedora: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA, CNPJ/MF: 03.148.490/0001-66. Inscrição Estadual: 

13.187.564-7.

 Nesta data, nos autos acima identificados, conforme determinação do(a) 

MM(a) Juíza de Direito, Giovana Pasqual de Mello, da Comarca de 

Sinop-MT às fls.154/156 fica(m) penhorado(s) o(s) bem(ns) a seguir 

descrito(s):

 “ - Lote n° 39 (trinta e nove), e quadra n° 10 (dez), com a área de 290,00 

m² (duzentos e noventa metros quadrados), situado no Loteamento Jardim 

Paulista II, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, dentro dos 

seguintes limites e confrontações:- Nordeste- Com 29,00 metros, 

confrontando com o Lote n° 38; Sudeste- Com 10,00 metros, confrontando 

com o Lote n°05; Sudoeste- Com 29,00 metros, confrontando com o Lote 

n° 40; NOROESTE- Com 10,00 metros, confrontando com a Rua Santana. 

Matrícula: 28.293. Proprietária :- LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.”

 Quanto aos imóveis registrados sob as matrículas nºs. 15.597 e 29.310 

do CRI de Sinop-MT (abaixo descritos), procedo à penhora sobre os 

direitos da requerida Comércio de Materiais para Construção Guarapari 

Ltda, advindos dos contratos garantidos por alienação fiduciária junto à 

Caixa Econômica Federal:

“ - Lote n° 63 (sessenta e três), com a área de 1.288,21 m² (um mil, 

duzentos e oitenta e oito metros e vinte e um centímetros quadrados), 

fração ideal de 0,56%, área comum de 462,74 m², área total de 1.750,95 

m², situado no Condomínio Fechado Horizontal denominado “ Residencial 

Mondrian “, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, dentro dos 

seguintes limites e confrontações:- Nordeste- Com o Lote n° 62, com 52,02 

metros; Sudeste- Com a Rua Leonardo da Vinci, com 20,00 metros; 

Sudoeste- Com o Lote n° 64, com 51,00 metros; Noroeste- Com a Faixa de 

Segurança, com 30,52 metros. Matrícula: 29.310. Proprietária: JMD 

EMPREENDIMENTOS LTDA.”

“ - Data n° 55 (cinquenta e cinco), da Quadra n° 15 (quinze), com a área 

de 450,00 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), situada no “ 

Setor Residência Sul”, no loteamento denominado “ Cidade Sinop”, no 

Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, dentro dos seguintes limites e 
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confrontações:- Nordeste- Para a Rua H-2, medindo 30,00 metros; 

Sudeste- Para a Rua H-2, medindo 15,00 metros; Sudoeste- Com a Data n° 

54, medindo 30,00 metros; Noroeste- Para a Av. das Sibipirunas, medindo 

15,00 metros. Matrícula: 15.597. Proprietária: COLONIZADORA SINOP 

S/A.”

 O valor da Dívida é de R$ 892.501,28 (Oitocentos e noventa e dois mil, 

quinhentos e um reais e vinte e oito centavos) atualizado em 15 de agosto 

de 2014. E, para constar, lavrei o presente termo, que lido e aceito, vai 

devidamente assinado.

Sinop - MT , 2 de abril de 2018.- Giovana Pasqual de Mello-Juíza de Direito. 

- Clarice Janete da Fonseca Oliveira - Gestor(a) Judiciário(a)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86632 Nr: 4080-38.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela exequente 

BANCO DO BRASIL S/A, às fls. 117/118, aduzindo que há contradição na 

decisão de fls. 114.

 DECIDO

Conheço dos embargos de declaração opostos pela exequente às fls. 

117/118, eis que tempestivos.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a exequente, uma 

vez que não há contradição na decisão de fls. 114, vejamos:

O Defensor Público nomeado às fls. 71 apresentou a defesa do executado 

através de “defesa por negativa geral” (fls. 105). Posteriormente, às fls. 

112/113, o exequente apresentou “impugnação à contestação”.

Ocorre que, por se tratar de processo de execução, a defesa por 

negativa geral apresentada às fls. 105, deveria ter sido distribuída por 

dependência ao processo de execução, nos termos do art. 914, caput e 

§1º do CPC.

Desta forma, este juízo determinou o desentranhamento da petição de fls. 

105, bem como da impugnação apresentada pela exequente às fls. 

112/113, para posterior distribuição em apenso.

Após o desentranhamento e distribuição em apenso, foi determinada a 

intimação da embargante (executada) para se manifestar quanto a 

impugnação apresentada (fls. 112/113), nos termos do art. 351 c/c 337, 

XIII do CPC.

Assim, não há que se falar em contradição na decisão de fls. 114.

Desta forma, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por não 

haver qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material 

passível de ser sanado no decisum de fls. 114, que, destarte, permanece 

na íntegra, tal como foi lançado.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247744 Nr: 16961-66.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARESK ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS 

- OAB:19070-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT - 8506-

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 58, uma 

vez que não houve justa recusa por parte da requerida. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – Ação de cobrança de seguro DPVAT - Desistência 

da ação manifestada após a citação, mas antes da perícia – Discordância 

imotivada da ré – Sentença que homologa a desistência e extingue o feito 

sem resolução do mérito – Apelo da ré – Pretensão de obter sentença de 

improcedência a fim de evitar novo ajuizamento de ação – Discordância 

imotivada – Pedido de desistência protocolado antes da perícia designada 

– Homologação da desistência – Cabimento – Sentença mantida – 

Apelação desprov ida”  (TJ-SP 10111086820158260071 SP 

1011108-68.2015.8.26.0071, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, 

Data de Julgamento: 21/11/2017, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/11/2017)

Desta forma, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo Código nº 

16961-66.2015.811.0015 – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

movida por LARESK ALVES LIMA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade uma vez que a parte autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita (fls. 18).

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205799 Nr: 7596-22.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES 

ELETRÔNICOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME KOTOVICZ - 

OAB:OAB/MT 18.583, MICHEL MENZEL MORITA - OAB:14744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS CASALLI BETTO - 

OAB:47.789/PR, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 À vista do exposto, ante a prescrição estampada nos autos, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, consoante 

o disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 119042 Nr: 11354-82.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:OAB/MT17.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 22 de junho de 2018, às 15h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 207.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177458 Nr: 13260-05.2012.811.0015

 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: MIRTO FRANCISCO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 
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8.184-A

 Intimar os advogados das partes da data da perícia médica designada 

para o dia 21 de Junho de 2018, às 15:00 horas, devendo a autora 

comparecer portando os documentos obrigatórios informados no ofício de 

fl.155.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83896 Nr: 1361-83.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA COSSENÇO BREGANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA. - ME 

(EXECUTIVA NORTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA 

- OAB:4914/MT, DYNAIR ALVES DE SOUZA DALDEGAN - OAB:4902-MT

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 22 de maio de 2018, às 15h00min, na Avenida das 

Itaúbas esquina com Rua Buritis n. 1952, Jardim Botânico em Sinop-MT - 

Fone: 66 3531-7056. , devendo a parte autora comparecer com o familiar 

responsável e exames complementares, conforme informação de fls. 419. 

Intimo-os ainda, que o valor proposto dos honorários é de R$ 

2.000,00(dois mil reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 128359 Nr: 7574-03.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MIRANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113815, MÁRCIO HENRIQUE PERERIA CARDOSO - OAB:7.659-MT

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem acerca da 

complementação do Laudo Pericial acostado as fls. 129/131, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189829 Nr: 11256-58.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEZER PEREIRA DO LAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA APARECIDA 

ANDRADE LIMA - OAB:AC/4195, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:MT 8506 - A

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 10 de julho de 2018, às 15h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 124.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217197 Nr: 16443-13.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO LELIS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 15 de junho de 2018, às 16h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 171.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186382 Nr: 7563-66.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MEINEN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 29 de junho de 2018, às 16h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 115.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 16989 Nr: 441-22.2001.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALINO CAVAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONERCIO GARCIA DE ANDRADE -ESPÓLIO, 

MARCELO GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Intimação do advogado do inventariante Marcelo Garcia de Andrade 

acerca do teor da sentença às fls.292/293: "(...) Posto isso, nos termos do 

art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito.

 Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar os itens 2.21.10.1, 2.3.27 e 2.327.2 da CNGC, acerca das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 80970 Nr: 9286-67.2006.811.0015

 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: RAFAEL AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDINO MAZETTO, CECÍLIA GASPERIN 

MAZETTO LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO KENYTI ISHIKAWA - 

OAB:MT/10.495-A, JOSÉ MAURÍCIO CICCONE DE LÉO - OAB:OAB/MT 

12.364-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu "in albis" o prazo para a parte exequente 

se manifestar, conforme determinado na decisão às fls. 202/206, razão 

pela qual intimo-a pessoalmente para em cinco dias dar andamento ao 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 66834 Nr: 6439-29.2005.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

66834 §!'eC¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

 AUTOS N.º 6439-29.2005.811.0015 – CÓDIGO: 66834

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

PARTE RÉQUERIDA: VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Valdomiro Dias dos 

Santos, Cpf: 38458314134, Rg: 627.674 SSP MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, atualizado em 27/11/2015, 

no valor de R$ 167.731,69 (cento e sessenta e sete mil setecentos e trinta 

e um reais e sessenta e nove centavos), sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Outrossim, 

ADVERTIR O EXECUTADO que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

que haja o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente da penhora ou nova intimação, apresente 

nos próprios autos, sua impugnação.

 DECISÃO/DESPACHO: Decisão às fls. 105/107: “Vistos etc. I - DEFIRO o 

pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme requerido às fls. 

101-103; 1 – PENHORA ON LINE A - Com espeque no ordenamento 

processual civil pátrio e NORMATIZAÇÃO constante do PROVIMENTO nº 

04/2007 – CGJ/MT, DEFIRO o pleito de processamento da PENHORA 

ON-LINE, eis que decorrido o prazo a que alude o artigo (475 – J) ou (652 

do CPC), que será efetivado na modalidade do SISTEMA BACENJUD; B - A 

ordem do BLOQUEIO determina a INDISPONIBILIDADE de ATIVOS em nome 

do (s) EXECUTADO (S) até o VALOR indicado na EXECUÇÃO, com os 

DADOS mencionados no § 1º do artigo 1º do PROVIMENTO nº 04/2007 – 

CGJ/MT; C - Com o processamento da REQUISIÇÃO/BLOQUEIO, estes 

autos permanecerão no GABINETE do JUIZ até o efetivo processamento 

da ORDEM perante as INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS por meio do 

BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL, CONSIGNANDO que o conteúdo do 

presente decisum será lançado no SISTEMA APOLO em CARÁTER 

SIGILOSO; D - Do CONTEÚDO POSITIVO da DILIGÊNCIA de BLOQUEIO de 

ATIVOS FINANCEIROS em NOME do (s) EXECUTADOS (s), este Juízo 

ORDENARÁ, oportunamente, a TRANSFERÊNCIA dos VALORES 

BLOQUEADOS para a CONTA JUDICIAL ÚNICA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, tal como regulado pelo artigo 4º do 

alhures indigitado PROVIMENTO; E - Confirmado o BLOQUEIO e 

aperfeiçoando-se a PENHORA ON-LINE, portanto, VALERÁ como TERMO 

DE PENHORA o PROTOCOLO EMITIDO pelo SISTEMA BACEN JUD, que 

deverá ser JUNTADO nos AUTOS, CERTIFICANDO-SE, para, na 

seqüência, INTIMAR (EM)-SE o (s) EXECUTADO (S) para apresentar (em) 

IMPUGNAÇÃO (CPC, artigo 475 – J, § 1º); F - CONSIGNE-SE que os 

EMBARGOS DO DEVEDOR, se interpostos, não inibirão a PENHORA 

ON-LINE (BACEN JUD), salvo no caso da faculdade do Juiz em relação a 

regra esculpida no artigo 739-A, § 1º, do CPC; G - Eventuais 

LEVANTAMENTOS de VALORES PENHORADOS, antes de finalizado o 

procedimento executório, será apreciado de acordo com o estabelecido no 

artigo 7º do PROVIMENTO 04/2007 CGJ/MT; 2 – PENHORA DE “BEM 

MÓVEL” A - Considerando que a propriedade de bem móvel transfere-se 

com a simples tradição nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, 

podendo eventualmente o(s) veículo(s), em nome da(s) parte(s) 

executada(s), constantes do sistema RENAJUD já ser(em) de propriedade 

e estar(em) na posse de outrem, situação que, se deferida a constrição 

sem a devida cautela, poderia afetar direito de terceiro(s) de boa-fé e, por 

conseqüência, ocasionar a oposição de embargos de terceiro, fazendo 

com que o presente feito se arraste por ainda mais tempo, determino, 

desde já, em caso da penhora on line ser total ou parcialmente infrutífera, 

apenas a busca de veículos em nome da(s) parte(s) executada(s) 

utilizando-se do sistema RENAJUD. Neste sentido: “PROPRIEDADE DE 

BENS MÓVEIS – SIMPLES TRADIÇÃO – A propriedade dos bens móveis 

transmite-se por simples tradição, pelo que se considera proprietário 

aquele com quem for o bem encontrado. (TRT 8ª R. – AP 

01469-2004-007-08-00-9 – 3ª T. – Rel. Juiz José Maria Quadros de 

Alencar – J. 06.12.2004)”. B - Sendo frutífera a busca de veículos pelo 

sistema RENAJUD, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção 

do(s) veículos(s) encontrado(s), devendo o oficial de justiça certificar, 

através de documentos, vizinhos, entre outros meios, se o(s) veículo(s), 

objeto(s) da constrição, é (são) realmente de propriedade da(s) parte(s) 

executada(s) e se encontra(m)-se em sua posse. C - Para o cumprimento 

do referido mandado, a parte exeqüente deve fornecer todas as 

informações necessárias para encontrar o(s) veículo(s) e o(s) 

executado(s), bem como os meios necessários para remoção do bem. D - 

Caso a busca pelo sistema RENAJUD ou o cumprimento do mandado sejam 

infrutíferos, por constar no cadastro do(s) veículo(s) do DETRAN 

restrição(ões) judicial(is) ou por ser(em) objeto(s) de alienação fiduciária e 

ainda por certificar o oficial de justiça de que não é(são) de propriedade e 

não está(ão) na posse da(s) parte(s) executada(s). 3 – BEM IMÓVEL A - 

Determino, desde já, a expedição de oficio ao Cartório do 1º e 2º Oficio de 

Sinop, para que, respectivamente, informem em 10 (dez) dias se existem 

bens imóveis registrados em nome da(s) parte(s) executada(s) e se 

lavraram escritura pública que tem por objeto a transferência a qualquer 

título de propriedade e/ou de cessão de posse de imóveis pela e/ou para 

a(s) parte(s) executada(s). 4 – DETERMINO a expedição de ofício à 

Receita Federal, para que forneça a última declaração de imposto de 

renda da(s) parte(s) executada(s). 5 – INTIMAÇÃO DO REQUERENTE A - 

Ao cabo, se a localização de bens, através de informação prestada pelos 

cartórios extrajudiciais e receita federal, restar não exitosa, intimem-se 

a(s) parte(s) autora(s) para que em 10 (dez) dias, indique(m) bem(ns) 

passíveis de penhora da(s) parte(s) executada(s), sob pena de extinção 

e arquivamento do feito. II - Proceda-se via edital a intimação referente ao 

ITEM 1 - "E" alhures, e a do curador especial outrora nomeado, como de 

"praxe". Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.”

Decisão à fl. 112: “Vistos etc. I- Ante a realização da penhora via 

RENAJUD, intime-se o EXECUTADO para que quere0ndo oponha 

EMBARGOS; II- Ultrapassado o prazo sem oferecimento de embargos, 

CERTIFIQUE-SE nos autos. III - Após, Intime-se o EXEQUENTE para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Às providências. 

Intime-se.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Eu, Thaís Soares Pires, Analista Judiciário, digitei.

Sinop - MT, 14 de maio de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122564 Nr: 1726-35.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ADRIEL OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELI APARECIDA DEMARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 INTIMAÇÃO do advogado:

a) da parte requerida, da decisão de fls. 77, a seguir transcrita: "Defiro os 

pedidos de fls. 76. Expeçam-se os ofícios à Jucemat, à Receita Federal e 

à Colonizadora Sinop para os fins requeridos. Intime-se a parte executada 

para que indique bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 600, IV 

do CPC, sob pena de aplicação de multa do artigo 601 do mesmo diploma 

legal.
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 Com a resposta, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Intime-se".

B) DO EXEQUENTE para em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena 

de extinção do processo sem julgamento do mérito, manifestando sobre 

respostas de fls. 80 a 85

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203169 Nr: 5497-79.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 03 de julho de 2018, às 16h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 155.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 193730 Nr: 15498-60.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO DA SILVA MARCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 05 de julho de 2018, às 16h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 145.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 199363 Nr: 2098-42.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ROCHA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 27 de junho de 2018, às 16h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 173.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 204751 Nr: 6801-16.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO FERNANDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - 

OAB:17.493-MT, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 04 de julho de 2018, às 16h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 148.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 216352 Nr: 15904-47.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 28 de junho de 2018, às 16h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 191501 Nr: 13125-56.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, DEMOBILE - INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO FONSATTI - 

OAB:18678, CLÁUDIO JOSÉ FONSATTI - OAB:43.936/PR, EDNA DE 

ARAUJO DANTAS HENKES - OAB:14188/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554, TALES ANDRÉ FRANZIN - OAB:38.704/PR

 Código nº 191501

Tendo em vista que será feriado na data da audiência designada nestes 

autos, redesigno a audiência para o dia 11/07/2018, às 14h00min.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 73376 Nr: 1878-25.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL SÃO GERALDO LTDA, 

SUPERMERCADO MACHADO, SUPERMERCADO MACHADO - 

PRIMAVERAS, SUPERMERCADO MACHADO PRIMAVERA, TIGRE 

SUPERMERCADO, POSTO CAPITAL, MOTO SUL MOTOS E PEÇAS LTDA, 

AUTO POSTO PETROCAMPO II, POSTO TARUMÃS, POSTO CAÇULA 

LTDA., DIEGO VEÍCULOS, J. N MOTO PEÇAS, ZEZINHO VEÍCULOS, 

PAULISTANA VEÍCULOS LTDA, AUTO POSTO DAS ACÁCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS GLAUCE ANTONIO DOS 

SANTOS(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:MT-4.865, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952/MT, CELSO 

SOUZA LINS - OAB:5.109-A, FERNANDA MIYATA FERREIRA - 

OAB:MT/8990-MT, IVAN COSER - OAB:MT/5915-B, Luciano Miyata 

Ferreira - OAB:MT/7494-B, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT, RICARDO SPIGUEL GRANJA - OAB:13979/MT, 

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953

 Código nº 73376

Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 523/524. 
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Anote-se no D.R.A. que a ação prossegue contra Posto Capital, Auto 

Posto Acácias e JN Motos e Peças.

Intimem-se os executados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprirem 

a obrigação, providenciando a desobstrução ou reconstituição dos 

espaços públicos e das calçadas, conforme determinado na sentença de 

fls. 461/484, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

por descumprimento.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257022 Nr: 1963-59.2016.811.0015

 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: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013

 INTIMAÇÃO da AUTORA do inteiro teor do ofício de fls. 266 a 268, bem 

como para efetuar o preparo para distribuição da carta precatória e 

pagamento da diligência do oficial de justiça, enviando o comprovante 

diretamente para o Juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 243704 Nr: 14285-48.2015.811.0015

 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: ALCEU GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO RAMOS 

VIEIRA - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIM. IMOBILIÁRIOS, CAMPING 

CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA (CAMPING CLUB CONDOMÍNIO RESIDENC. 

E RECREATIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TAVARES DOS 

REIS - OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, a fim de condenar os requeridos a 

providenciarem, em favor do requerente, a outorga da escritura pública 

dos seguintes imóveis: Lote 11 – Quadra 28, Lote 17 – Quadra 01, Lote 05 

– Quadra 18, Lote 01 – Quadra 19 e Lote 01 – Quadra 09, todos situados 

no Camping Club Portal da Amazônia, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada 

imóvel não regularizado no termo assinalado. Ressalte-se que a outorga 

da escritura pública do imóvel deverá observar as disposições dos 

contratos, no que se refere à distribuição da responsabilidade pelo 

pagamento de valores (impostos, emolumentos, taxas e etc).Por fim, diante 

da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa atualizado. A proporção deverá ser de 50% (cinquenta por 

cento) para cada parte.Com o trânsito em julgado, pagas as custas, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sinop/MT, 17 

de maio de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 44354 Nr: 8906-15.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDIR OLIVEIRA DO AMARAL, JARBAS 

AQUINO OLIVEIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983/MT

 (...)1-Do valor devido ao arrematante do bem penhorado(...)Desse modo, 

considerando que houve penhora “on line” nas contas do executado do 

valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), autorizo o levantamento 

do aludido favor em favor do arrematante, a fim de satisfazer parcialmente 

o seu crédito. Após o levantamento, remetam-se os autos ao contador 

judicial para que apure qual o valor que remanesce em seu favor, 

mediante atualização do montante do débito até a data do aludido 

levantamento e, subtraído o valor levantado, deverá ser apurado o saldo 

credor em favor do arrematante Eduardo Hernandorena de Souza 

Machado, devido por Jarbas Aquino Oliveira do Amaral.Ressalto, ademais, 

que é o executado que deve saldar esse valor, haja vista que não cumpriu 

a obrigação de fiel depositário do bem penhorado, causando todo o 

transtorno processual pela frustração da arrematação, não havendo como 

transferir essa obrigação ao exequente. Assim, aportando o cálculo aos 

autos, intime-se o executado Jarbas Aquino para satisfazer a obrigação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.2-Do valor levantado pelo 

exequente(...)Desse modo, o exequente deve restituir ao executado a 

diferença do valor que levantou a mais, devidamente corrigido. Assim, 

após o cumprimento do que foi determinado no item “1” desta decisão, 

remetam-se os autos ao contador judicial para atualizar o valor de R$ 

4.331,19, correspondente à diferença do que o exequente levantou a mais 

do que lhe era devido. O valor deve ser atualizado desde a data do 

levantamento (fls. 262), apurando qual é o valor devido por Eduardo da 

Silva Ferreira para Jarbas Aquino Oliveira do Amaral.Apresentado o 

cálculo, intime-se o exequente Eduardo da Silva Ferreira para, no prazo de 

15 (quinze) dias, restituir o valor a maior levantado nos autos, sob pena de 

penhora.Intime-se.Sinop/MT, 17 de maio de 2018. GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109206 Nr: 1550-90.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIGANÓ - COSNOP CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDEL ANTONIO GASPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO WYPYCH - OAB:67159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A-MT, 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949/MT

 (...)Assim, determino que seja apurado o valor do débito mediante 

atualização até 30/05/2012, data do levantamento do valor de R$2.165,509 

(dois mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) – fls. 319 

verso. O aludido valor deve ser abatido do débito e este deve ser 

atualizado até 23/04/2013, data do levantamento do valor de R$2.285,55 

(dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) – 

fls. 303, o qual deve ser abatido, apurando-se, então o saldo do débito 

remanescente.Apresentado o cálculo, intime-se o executado ao 

pagamento, no prazo de quinze dias, sob pena de prosseguimento do 

feito, com a penhora de bens.Intime-se.Sinop/MT, 17 de maio de 2018. 

GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 249439 Nr: 17951-57.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBER LEONARDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar 

rescindido o contrato firmado entre as partes (fls.13/14-v), consolidando 

nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo 

descrito na inicial (Citroen c3 GLX 1.4 8v Flex, 2001/2011, Placa 

OAP-9176, cor : prata, Chassi: 935FCKFVYCB521728), cuja apreensão 

liminar torno definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o 

trânsito em julgado da sentença.Por conseguinte, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil de 2015.Promova-se a baixa da restrição 

de fls. 28.Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os 
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autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 67111 Nr: 6748-50.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINELLE DE MATOS 

SOARES - OAB:9920

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO para extinguir a ação de execução em apenso (Código nº. 

67111), nos termos do artigo 485, inciso IV e VI do CPC, condenando a 

embargada ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com 

fulcro no artigo 85, § 2º, CPC, frisando que a referida verba abrange a 

ação de execução. “EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE - INDEPENDÊNCIA DAS AÇÕES – 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO – ART. 20, §4º, CPC – 

RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – 

DESPROVIMENTO. Revela-se possível a cumulação de condenação em 

honorários advocatícios nos embargos e na execução, por se tratar de 

ações independentes, em razão do princípio da causalidade. Fixados 

honorários na forma do art. 20, §4º, do CPC, com razoabilidade e 

proporcionalidade, impõe-se a manutenção do valor deferido”. (Ap 

23674/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 

24/06/2015 - grifei).Por conseguinte, descontituo a penhora formalizada 

nos autos de Ação de Execução – Código 67111 (fls.99) e, por 

consectário lógico, determino a devolução dos bens apreendidos, 

descritos às fls. 100 do indigitado feito, à empresa embargante ou seu 

representante legal.“[...] Reconhecida a ilegitimidade da parte para figurar 

no polo passivo da ação de execução, e, quanto a ela, extinta a 

execução, sem resolução do mérito, consequência lógica é a 

desconstituição da penhora”. (TJ-MG - AC: 10080150038042001 MG, 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 02/02/2017, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2017 - grifei)Transitada 

esta em julgado, translade-se cópia da presente para os autos principais, 

e pagas as custas, arquivem-se os autos, anotando-se.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 65024 Nr: 4686-37.2005.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., ERVINO 

KEINER, APARECIDA LOPES KEINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA G.M.R.FONSECA - 

OAB:12993, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls.165. Desentranha-se os documentos de 

fls.14/24, providenciando a juntada nos autos Código nº. 67111.

Após, arquivem-se os autos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168658 Nr: 3640-66.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO NUNES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG

 Intimação das partes para ciência quanto à perícia desginada nos 

presentes autos (fl. 172), que se realizará no dia 25/06/2018, às 

09h00min, na Av. das Acácias, nº 2.278, Centro, Sinop/MT (Leandro 

Valendorf - Assessoria e Consultoria Pericial), devendo a parte autora 

comparecer para o ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174588 Nr: 10042-66.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAYCOM AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE 

INTERNET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT, GUSTAVO CASTELLANI COSTI - OAB:OAB/MT 14769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT20.332-A

 INTIMAÇÃO da AUTORA para em cinco dias informar o número do 

BANCO, para posterior expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 63872 Nr: 3546-65.2005.811.0015

 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: JÚLIO CÉSAR TIMÓTEO DIAS IMÓVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR EURICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA MASTELLA - 

OAB:OAB/MT 18.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para em cinco dias manifestar, tendo em 

vista que a sentença transitou em julgado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004406-92.2018.8.11.0015

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:

EDILSON AFONSO BIANCHI (RÉU)

ELAINE INES ETGES BIANCHI (RÉU)

RAFAEL JOSE BIANCHI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004406-92.2018.8.11.0015 Cite-se a parte ré para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004955-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA SILVA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ZANELLA OAB - RS45625 (ADVOGADO)

ROGER SPANHOLI DA ROSA OAB - RS83260 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NATANAEL BORGES BENITES (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004955-05.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 19/07/2018, às 15h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005168-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA SALVADORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EXECUTADO)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005168-11.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005171-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS MARCIO DE FREITAS (REQUERENTE)

JOAMARA RUIDE DE ARAUJO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAN RONALDO PEREIRA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005171-63.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004738-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYNGRISON ROBERTO GARCIA (EXECUTADO)

PASO LOUNGE BAR LTDA - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA NAZARE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004738-59.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 
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por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO)

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

MARCOS LUCIANO KAPPES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO OAB - RS51489 (ADVOGADO)

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001011-92.2018.8.11.0015 Cuida-se de ação de 

recuperação judicial proposta por D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, na 

qual foi deferido o processamento da recuperação judicial, consoante 

decisão de ID n.º 12320612. A requerente noticiou a interposição de 

Agravo de Instrumento (ID n.º 12791903); bem assim, se manifestou 

através do ID n.º 12792194, informando a publicação do edital de 

processamento de recuperação judicial no órgão oficial e em jornal de 

grande circulação, em cumprimento ao disposto no artigo 52, §1º, da Lei n. 

11.101/2005, carreando os comprovantes nos IDs n. º 

12792214/12792207. A Fazenda Pública Estadual interpôs embargos de 

declaração em face de decisão que concedeu o processamento da 

recuperação judicial, alegando omissão, sob o argumento de que a 

decisão que homologou o plano de recuperação judicial não se manifestou 

sobre a dispensa de certidões de regularidade fiscal e negativa de 

vigência dos artigos 57 e 58 da Lei n.º 11.101/2005 e artigo 191, do 

Código Tributário Nacional (ID n.º 12865424). De acordo com o ID n.º 

12921647, a administradora judicial se manifestou, pontuando que a 

recuperanda se cuida de Sociedade Anônima, regida pela Lei n.º 6.404/76 

e Código Civil, todavia, não consta dos autos ata de assembleia de seus 

acionistas autorizando o pleito de recuperação judicial, exigência 

estampada no estatuto social da empresa e na lei de regência do referido 

tipo societário. Decido. Com relação aos embargos de declaração aviados 

pela Fazenda Pública Estadual, arguindo vício de omissão na decisão 

constante do ID n.º 12320612, consigno que o presente recurso merece 

ser rejeitado in totum, por não existir omissão na decisão objurgada. Isso 

porque, malgrado a recorrente tenha fundamento sua irresignação 

sustentando ausência de observância dos artigos 57 e 58 da Lei n.º 

11.101/2005, tais dispositivos legais são inerentes à fase processual 

posterior à apresentação do plano de recuperação judicial, sendo 

inaplicáveis na atual fase do presente feito, uma vez que a decisão 

recorrida se refere ao deferimento do processamento do pedido 

recuperacional. Por oportuno, apenas à guisa de esclarecimento, a 

decisão recorrida dispensou a apresentação de certidões negativas 

apenas para que a devedora possa exercer suas atividades, 

ressaltando-se, ainda, a exceção no que concerne à contratação com o 

Poder Público ou para fins de recebimento de incentivos fiscais, em 

conformidade com o disposto no artigo 52, II, da Lei n.º 11.101/2005. 

Destarte, com tais considerações, conheço dos embargos constantes do 

ID n.º 12865424, porém os REJEITO, por não haver qualquer omissão, 

contradição, obscuridade e/ou erro material passível de ser sanado no 

decisum lançado no ID n.º 12320612, o qual permanece na íntegra. De 

outro lado, em atenção à manifestação da Administradora Judicial (ID 

n.º12921647), verifico que a requerente não comprovou a existência de 

deliberação em assembleia acerca da autorização de seus acionistas com 

relação ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, inobstante tal 

ato seja indispensável, diante da previsão expressa no estatuto social da 

empresa (Artigo 10, inciso VIII – ID n.º 11744367), além do texto legal 

constante do artigo 122, parágrafo único, da Lei n.º 6.404/76, o qual 

preconiza que: “Art. 122. Compete privativamente à assembleia geral: (...) 

Parágrafo único. Em caso de urgência, a confissão de falência ou o 

pedido de concordata poderá ser formulado pelos administradores, com a 

concordância do acionista controlador, se houver, convocando-se 

imediatamente a assembléia-geral, para manifestar-se sobre a matéria.” 

Deste modo, por se tratar de irregularidade sanável, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a requerente aporte aos autos ata da 

assembleia com seus acionistas, contendo a expressa concordância com 

o pleito de recuperação judicial. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005059-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LASER DO BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005059-94.2018.8.11.0015 Cite-se a parte requerida 

dos termos do pedido, cientificando-o de que poderá evitar a rescisão da 

locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento do débito 

atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial. A 

contestação poderá ser apresentada, em igual prazo, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013050-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILMA SILVA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013050-58.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID 11289299; em consequência, 

revogo a liminar deferida no ID nº 10960328. Em consequência, com fulcro 
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no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

sem julgamento do mérito, o Processo nº 1013050-58.2017.8.11.0015 – 

Ação de Busca e Apreensão, movida por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de EDILMA SILVA REIS. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175320 Nr: 10906-07.2012.811.0015

 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: VZ, LAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora para que adote as providências 

necessárias no sentido de que esta (a parte autora) compareça, perante 

este Juízo e respectiva escrivania, a fim de assinar o Termo de Guarda 

expedido nestes autos, em conformidade com a r. sentença de fls. 

162/verso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264516 Nr: 6254-05.2016.811.0015

 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: DGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Chamo o feito à ordem.

1.1. Compulsando os autos, verifica-se que o autor pretende investigar se 

é ou não genitor da menor A., já que manteve um relacionamento com a 

genitora da menor à época da concepção e tem conhecimento de que a 

menor não possui pai registral.

1.2. Ocorre que, quando do ingresso da ação, o autor indicou no polo 

passivo da lide a genitora da menor T. M. da S., tampouco trouxe aos 

autos a certidão de nascimento da menor.

1.3. Porém, dada a natureza da ação e o procedimento cabível ao caso, o 

requerente pretende investigar a paternidade de A. e não de T., devendo, 

assim, constar no polo passivo da lide a menor, representada por sua 

representante legal, qual seja, sua genitora.

1.4. Diante do exposto, revogo a decisão de fl. 19/19-verso.

2. Por conseguinte, determino a intimação da parte autora, por meio de sua 

advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

retificando o polo passivo da lide, conforme explanado acima, bem como 

junte aos autos certidão de nascimento da menor A., sob pena de 

indeferimento da inicial.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162320 Nr: 10068-98.2011.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍLDS, GF, FDCSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, MAILA ALETÉA ZANATTA CASSIANO OURIVES 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

AUTOS N.º 10068-98.2011.811.0015 -Código: 162320

ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: DOUGLAS SILVERIO DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: ÍRIS LOPES DA SILVA e GILMAR FARIAS e FIAMA DA 

COSTA SILVERIO FARIAS

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): ÍRIS LOPES DA SILVA 

Filiação: João Aparecido da Silva e Maria Lopes Rodrigues, data de 

nascimento: 17/04/1983, brasileiro(a), natural de Campinas-SP, 

convivente, estudante, do lar, Endereço: Avenida Blairo Maggi, S/n.° 

Proximo A Chapeação dos Manos, Cidade: Sinop-MT, atualmente em local 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) REQUERIDO(A,S), ÍRIS LOPES DA 

SILVA, acima qualificada(s) para comparecer(em) à Audiência de 

SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO designada e que realizar-se-á no dia 18 

de Abril de 2018, às 14h30min, na sala de audiência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões, no Edifício do Fórum local, situado 

no seguinte endereço: Praça dos Três Poderes, nº 175, Bairro: Centro, 

Cidade: Sinop/MT, em conformidade com a .r. decisão de fl. 299, a seguir 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição. 1. Designo audiência de 

saneamento e organização do processo para o dia 18 de abril de 2018, às 

14h30min, nos termos do artigo 357, § 3º do Código de Processo Civil. 2. 

Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência. 3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. 4. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se este Edital de Intimação, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luzimeiry 

Tomaz Nazário, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261254 Nr: 4434-48.2016.811.0015

 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: ACJL, IJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM, RCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B, SAYONARA GORETTI BIOLCHI - OAB:MT16576/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial e, consequentemente, declaro que A.C.J.L. é filho 

biológico de J.C.M., bem como condeno o requerido J.C.M. a pagar 

mensalmente ao requerente A., a título de alimentos, a importância 

correspondente a um salário mínimo e meio, até o dia 10 de cada mês, 

devidos a partir da citação (Súmula 277 STJ). Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. No entanto, em face da gratuidade 

da justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a 

cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil.Retifique-se a D.R.A. para que conste o nome 

correto do requerido J.C.M.(fl. 80).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação 

ao Cartório de Registro Civil competente, para que retifique o assento de 

nascimento da parte autora, excluindo o nome do pai registral, bem como 

seu patronímico “L.” e o nome dos avós paternos, incluindo-se no 

respectivo registro o nome de seu pai biológico, J.C.M., e os nomes dos 

avós paternos, conforme documento de fl. 80, passando o requerente a 

se chamar A.C.J.M..Considerando que o requerido J. é servidor público 

estadual, determino a expedição de ofício à Secretaria da Segurança 

Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná para que 
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proceda ao desconto em folha de pagamento dos valores da pensão 

alimentícia conforme fixado na presente sentença, os quais deverão ser 

depositados na conta bancária indicada nos autos.Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 157099 Nr: 4199-57.2011.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que, na presente data, a ação de divórcio em apenso foi 

sentenciada sem julgamento de mérito, pela perda do objeto, pois as 

partes formularam acordo de divórcio consensual perante o Juízo de 

Várzea Grande/MT e considerando que o acessório segue o principal, a 

extinção do feito é medida de que se impõe.

2. Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do presente feito.

3. Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222094 Nr: 907-25.2015.811.0015

 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: RHC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:MT/16856-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que considerando que a certidão de fls. 23, não foi publicada no 

DJE - Diário da Justiça Eletronico, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes 

autos ao setor de matéria para imprensa, para proceder a INTIMAÇÃO 

do(a,s) advogado(a,s) da parte autora para providenciar(em)o 

recolhimento do preparo ou distribuição da carta precatória expedida nos 

autos, para citação e intimação do Requerido, em conformidade com o 

despacho de fls. 19.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159521 Nr: 6822-94.2011.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSD, NRD, RD, NJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B, SILVANA BERTANI - OAB:7828-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Ante a nova legislação processual civil, excepcionalmente, recebo o 

presente Incidente de Impugnação à Gratuidade da Justiça, nos termos do 

artigo 100, do Código de Processo Civil.

2. Intime-se a parte ré para, querendo, manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão.

3. Após, voltem-me conclusos para deliberações.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224064 Nr: 2141-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDS, AAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Recebo o pedido de fl. 23, como pedido de desistência e, por conseguinte, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas, em razão da gratuidade da justiça. Sem condenação em 

honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130188 Nr: 9403-19.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDOD, DDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSD, NRD, RD, NJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14501/MT, SAIONARA SUZANA JUELG - OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

2. Em seguida, sendo o caso, desapensem-se e arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183004 Nr: 3989-35.2013.811.0015

 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: LUCAS GABRIEL DOS SANTOS SOUZA FORNARI, 

LUZIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB: 7.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Alvará Judicial proposto por Lucas Gabriel dos Santos Souza 

Fornari, representado por Luzia dos Santos Souza, em face de Alexandre 

Trintade, requerendo, o levantamento de valores deixados pelo “de cujus” 

em conta judicial vinculada a processo em trâmite perante a Justiça do 

Trabalho. Juntou documentos (fls. 07/15).

À fl. 18, foi determinada a intimação da parte autora para comprovar nos 

autos sua legitimidade ao pedido.

A parte autora, por meio de seu advogado, deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para manifestação (fl. 20).

Determinada a intimação pessoal da parte autora (fl. 22), a diligência 

restou infrutífera (fl. 25-verso).

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito (fl. 26), vindo-me, 

assim os autos, conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2013 sem qualquer manifestação da parte autora, em 

razão de não ter sido localizada no endereço constante nos autos.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.
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P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202834 Nr: 5216-26.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDDS, EDDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luiz Sant´Ana de 

Oliveira (DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO) - OAB:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Alimentos cumulada com Alimentos Provisórios, 

proposta por M. E. D. dos S., representado por sua genitora E. D. do N., em 

face de L. E. dos S., requerendo a fixação de alimentos em seu favor. 

Juntou os documentos de fls. 10/14.

Às fls. 15/16 este Juízo fixou alimentos provisórios, determinou a citação 

do requerido, bem como a designação de audiência de conciliação.

Aberta a audiência, a mesma restou prejudicada em razão da ausência da 

parte ré. Pelo procurador da parte autora foi requerida a decretação da 

revelia (fl. 23).

Devidamente citado (fl. 29), o requerido apresentou contestação (fls. 

33/44).

À fl. 51 este Juízo determinou a intimação da parte autora para que 

manifeste interesse na proposta de acordo formulada na contestação.

A parte autora, por meio de seu advogado, deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação (fl. 54).

O Ministério Público opinou pela intimação pessoal da parte autora (fl. 55).

Intimada pessoalmente (fl. 59), a parte requerente não se manifestou (fl. 

60).

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito, sem resolução 

de mérito (fl. 61).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2015 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203474 Nr: 5752-37.2014.811.0015

 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: DDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR BECKHAUSER - OAB:3633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Divórcio Direto proposta por D. de O. em face de L. 

G. B. de O., requerendo em síntese a decretação do divórcio do casal. 

Juntou documentos (fls. 09/16).

Recebida a inicial, foi determinada a designação de audiência de tentativa 

de conciliação, bem como a citação da parte ré (fls. 17/18).

A tentativa de citação da parte ré restou infrutífera (fl. 24).

Aberta a audiência de tentativa de conciliação, a mesma restou 

prejudicada em razão da ausência das partes (fl. 27).

À fl. 28 foi determinada a intimação da parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, tendo a 

parte deixado transcorrer “in albis” o prazo assinalado (fl. 31).

Tentada a intimação pessoal, o requerente não foi localizado (fl. 42).

Intimada a parte requerente por edital (fls. 43/44), a mesma quedou-se 

silente (fl. 45).

O Ministério Público indicou a desnecessidade de intervenção (fl. 46).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2014 sem qualquer manifestação da parte autora, em 

razão de não ter sido localizada no endereço constante nos autos.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181890 Nr: 2827-05.2013.811.0015

 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: ACAM, EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTENSON CLAYDE 

MENESES CABRAL - OAB:15.775-A

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Investigação de Paternidade c/c Alimentos proposta por A. C. 

A. M., representada por E. A. M., em face de J. F. da S., requerendo, o 

reconhecimento da paternidade e a fixação de alimentos em favor do 

menor. Juntou documentos (fls. 10/13).

Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de fixação de alimentos 

provisórios, bem como determinada a citação da parte ré (fl. 14).

Devidamente citado (fl. 24), o requerido apresentou contestação (fls. 

25/35).

Às fls. 37/37-verso, a parte autora impugnou a contestação.

O Ministério Público se manifestou pela designação de audiência preliminar 

(fl. 38).

À fl. 51 foi designada audiência preliminar.

Aberta a audiência, a mesma restou prejudicada em razão da ausência 

das partes (fl. 68).

A Defensora Pública pugnou pela intimação pessoal da parte autora para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 69).

Tentada a intimação pessoal da requerente, a diligência restou infrutífera 

(fl. 73).

A parte autora se manifestou nos autos, pugnando pela extinção do feito, 

sem resolução de mérito (fl. 78).

O Ministério Público manifestou concordância com o pedido de fl. 78 (fls. 

79/80), vindo-me, assim os autos, conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2016 sem qualquer manifestação da parte autora, em 

razão de não ter sido localizada no endereço constante nos autos.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189630 Nr: 11054-81.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 
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OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Pedido de Regulamentação de Guarda, Direito de Visita e 

Pensão Alimentícia de Menor c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por 

E. E. em face de A. L. dos S., alegando, em síntese, que são genitores de 

S. P. E., requerendo, assim fixação da guarda, regulamentação de visitas 

e pensão alimentícia em favor da menor. Juntou documentos (fls. 16/28).

À fl. 29 foi determinada a emenda à inicial.

À fl. 32 foi cumprido o despacho que determinou a emenda à inicial.

Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou pela realização de 

estudo psicossocial (fl. 33), o que foi acolhido (fl. 34).

O relatório informativo aportou aos autos à fl. 35, dando conta que as 

partes não foram localizadas para realização do estudo psicossocial.

Instado a manifestar por meio de seu advogado, a parte autora deixou 

transcorrer o prazo “in albis”.

Tentada a intimação pessoal, o requerente não foi localizada (fls. 42 e 45).

Intimada a parte requerente por edital (fls. 46/47), a mesma quedou-se 

silente (fl. 48).

À fl. 49 o Ministério Público se manifestou pela extinção do feito, vindo-me, 

assim, os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2013 sem qualquer manifestação da parte autora, em 

razão de não ter sido localizada no endereço constante nos autos.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 88485 Nr: 5966-72.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDP, MLDDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, EDINEIA CRISTINA DOS 

SANTOS - OAB:20.092/MT, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho o parecer ministerial de fls. 110/110-verso e, por conseguinte, 

determino a intimação da Defensoria Pública para que, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ratifique o acordo de fls. 106/109, sob pena de 

preclusão.

2. Em seguida, voltem-me imediatamente conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92610 Nr: 9936-80.2007.811.0015

 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: ISABEL CRISTINA PARRA FLAUSINO, ROSA MARIA 

PARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PARRA TEIXEIRA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA CAROLINE SILVA - 

OAB:19721 OAB/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, remeto estes 

autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, 

para manifestar-se nos autos quanto a Carta Precatória juntada às fls. 

388/389, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 75632 Nr: 4021-84.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDN, LGDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo: 20 (VINTE) dias

AUTOS N. 4021-84.2006.811.0015 - Código: 75632

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LEANDRO GUEBIEN DO NASCIMENTO e LEONARDO 

GUEBIEN DO NASCIMENTO

PARTE REQUERIDA: ADÃO PAULINO DO NASCIMENTO

INTIMANDO(A, S): Requerente: LEANDRO GUEBIEN DO NASCIMENTO, Cpf: 

Filiação: Leonir Guebien e Adão Paulino do Nascimento, data de 

nascimento: 13/08/1995, brasileiro(a), natural de Terra nova do norte-MT, 

solteiro(a), maior, Endereço: Rua Sebastião Sales Mendes, 2557, Bairro: 

Jd Boa Esperança, Cidade: Sinop-MT

INTIMANDO(A, S): Requerente: LEONARDO GUEBIEN DO NASCIMENTO, 

Cpf: Filiação: Leonir Guebien e Adão Paulino do Nascimento, data de 

nascimento: 24/03/1997, brasileiro(a), natural de Terra nova do norte-MT, 

solteiro(a), maior, Endereço: Rua Sebastião Sales Mendes, 2557, Bairro: 

Jd. Boa Esperança, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em conformidade com o 

despacho de fls. 140, a seguir transcrito.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Tendo em vista 

que os exequentes atingiram a maioridade no curso do processo (fls. 

10/11), retifique-se a D.R.A. para que apenas Leandro Guebien do 

Nascimento e Leonardo Guebien do Nascimento figurem no polo ativo. 2. 

Intime-se a parte exequente, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º). 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. 4. Em seguida, voltem-me conclusos. 5. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário..

Observação: 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, 

Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, Gestora Judiciária, que conferi e 

assino.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010804-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1010804-89.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TEMPO DE SERVIÇO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ROGERIO 

ALVES DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID.11156864, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 18 de maio de 2018. Atenciosamente, 
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MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUSA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009252-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1009252-89.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; 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: MARIA 

CLEUZA MENDES Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

MANIFESTAR-SE acerca da certidão de decurso de prazo. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 18 de maio de 2018 Atenciosamente, MARIA 

LUISA ORTEGAL DE SOUSA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA 

CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011437-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1011437-03.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TEMPO DE SERVIÇO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ROSILENE DA SILVA FERNANDES Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID.12899363, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 18 de maio de 2018. 

Atenciosamente, MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUSA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011435-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE MARIA DE LIMA MAGEDANZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1011435-33.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; 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: 

ADELAIDE MARIA DE LIMA MAGEDANZ Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

ID.12899180, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 18 de 

maio de 2018. Atenciosamente, MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011426-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI DOS SANTOS AUGUSTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1011426-71.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; 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: 

ROSEMERI DOS SANTOS AUGUSTO Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID.12899050, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 18 de maio de 2018. 

Atenciosamente, MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUSA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011417-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1011417-12.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; 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: 

REGINALDO SOARES DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID.12898214, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 18 de maio de 2018. 

Atenciosamente, MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUSA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011415-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ABREU DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1011415-42.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; 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: DEBORA 

ABREU DE VASCONCELOS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID.12897886, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 18 de maio de 2018. 

Atenciosamente, MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUSA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011413-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1011413-72.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; 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: SANDRA 

LUCIA FERNANDES Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID.12897738, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 18 de maio de 2018. Atenciosamente, 

MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUSA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 320321 Nr: 3295-90.2018.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, COLONIZADORA VALE DO RIO 

FERRO LTDA, JOSÉ FERNANDO DE QUEIROZ, CARTORIO DO SEXTO 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, CELIO LOPES 

DE OLIVEIRA, VALDEICY FELICIANO VIEIRA, ARMANDO ZAFALON, 

FREDERICO KETTERER, JOSE LOURENÇO DOS SANTOS, HENRIQUE 

MOLINARI, APARECIDO NOVELO, OTO SCHLLING, JOÃO ANTONIO DA 

SILVA, JOÃO RODRIGUES, NELSON AMBROSIO, ODILIO MANZONI, 

ADEMIR NOVELLO, ARNOLD SCHILLING, JOSÉ FARIAS, SIRÇA 

GENEROSA DE SIQUEIRA ARAUJO, SILVIO GENEROSO DE SIQUEIRA, 

WILSON STELLA, CICERO GENEROSO SIQUEIRA, LUIZ PIRES, LUIZ 

RONCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de TUTELA ACAUTELATÓRIA postulado, 

no sentido de DETERMINAR o BLOQUEIO de TODAS as MATRÍCULAS 

atingidas (Matrícula nº 16.806 do Cartório de Registro de Imóveis do 6º 

Ofício de Cuiabá e Matrículas nº 17.333 do Cartório de Registro de Imóveis 

do 6º Ofício de Cuiabá que originou a Matrícula nº 9.971 do CRI de Sinop; 

nº 19.984 do Cartório de Registro de Imóveis do 6º Ofício de Cuiabá que 

originou a Matrícula nº 350 do CRI de Sinop; nº 20.342 do Cartório de 

Registro de Imóveis do 6º Ofício de Cuiabá; nº 351, nº 352, nº 353, nº 677, 

nº 698, nº 699, nº 700, nº 701, nº 702, nº 703, nº 704, nº 705, nº 706, nº 

707, nº 708, nº 1768, nº 1769, nº 1770 e nº 3591, todas estas do CRI de 

Sinop), nos termos do artigo 214, parágrafo 3º, da Lei nº 6.015/73, 

impedindo a superveniência de novos registros, tornando-as indisponíveis 

e inalteradas quanto a sua titularidade, DETERMINANDO, para tanto, a 

EXPEDIÇÃO de OFÍCIOS aos CARTÓRIOS em REFERÊNCIA. Ainda, com 

relação ao PEDIDO de PAGAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS após a 

LIBERAÇÃO junto ao INVENTÁRIO, COADUNO com o ENTENDIMENTO do E. 

TJMT, manifestados nos autos do RECURSO de AGRAVO de 

INSTRUMENTO nº 107886/2013, juntado aos AUTOS em APENSO sob o 

Código Apolo nº 213870 (fls. 179-187), ao que POSSIBILITO o 

RECOLHIMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS “após liberação junto ao 

inventário” (fls. 95-99). CITEM-SE os Requeridos, quanto aos termos da 

presente ação, CIENTIFICANDO-OS que dispõem do prazo legal para 

RESPONDEREM, consoante artigos 183, 219, 229 e 335 do CPC/2015. Com 

as contestações, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. Após, 

CONCLUSO.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185237 Nr: 6353-77.2013.811.0015

 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: THAIS CAROLINA DA COSTA, TEREZINHA FERREIRA 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 17 de maio de 2018.

Maria Luisa Ortegal de Souza

 Em substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 233071 Nr: 7495-48.2015.811.0015

 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: EMILIO HUGO SELL, ADEMAR JOSÉ SELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 17 de maio de 2018.

Maria Luísa Ortegal de Souza

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216936 Nr: 16262-12.2014.811.0015

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 498 de 616



 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, SYLVIA 

FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, CARTORIO DO SEXTO SERVIÇO 

NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, ANTONIO ARAGÃO 

DOS SANTOS, AGRICOLA MADEIREIRA CRISTALINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de TUTELA ACAUTELATÓRIA postulado, 

no sentido de DETERMINAR o BLOQUEIO de TODAS as MATRÍCULAS 

atingidas a partir da Matrícula nº 16.807 do Cartório de Registro de Imóveis 

do 6º Ofício de Cuiabá, nos termos do artigo 214, parágrafo 3º, da Lei nº 

6.015/73, impedindo a superveniência de novos registros, tornando-as 

indisponíveis e inalteradas quanto a sua titularidade, DETERMINANDO, para 

tanto, a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO ao CARTÓRIO em REFERÊNCIA. Ainda, com 

relação ao PEDIDO de PAGAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS após a 

LIBERAÇÃO junto ao INVENTÁRIO, COADUNO com o ENTENDIMENTO do E. 

TJMT, manifestados nos autos do RECURSO de AGRAVO de 

INSTRUMENTO nº 107886/2013, juntado aos AUTOS em APENSO sob o 

Código Apolo nº 213870 (fls. 179-187), ao que POSSIBILITO o 

RECOLHIMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS “após liberação junto ao 

inventário” (fls. 72-74). CITEM-SE os Requeridos, quanto aos termos da 

presente ação, CIENTIFICANDO-OS que dispõem do prazo legal para 

RESPONDEREM, consoante artigos 183, 219, 229 e 335 do CPC/2015. Com 

as contestações, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. Após, 

CONCLUSO.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 241340 Nr: 12814-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA LOPES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para se manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 2270 nos presentes autos, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 151605 Nr: 12670-96.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. DOS SANTOS MADEIRAS - ME, ANTONIO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho os presentes autos para o Estado do Mato Grosso, 

uma vez que devidamente intimado não se manifestou.

 Sinop/MT, 25 de abril de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 151649 Nr: 12698-64.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. SPINELI LUCKMANN - ME, ELIANA 

SPINELLI LUCKANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho os presentes autos para o Estado do Mato Grosso, 

uma vez que não houve a devolução do A.R.

Sinop/MT, 25 de abril de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 94336 Nr: 1386-62.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJH, MJH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S.  SOARES (Subprocuradora-Geral  F isca)  - 

OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, expeço intimação ao autor para que se manifeste nos 

presentes autos, sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 187895 Nr: 9194-45.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 17 de maio de 2018.

Maria Luísa Ortegal de Souza

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182303 Nr: 3249-77.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 136-139, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 186063 Nr: 7218-03.2013.811.0015

 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: OSMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE RUTE RIETH - 

OAB:0AB/MT 10301, VANESS TAIS MELGAREJO BRAND - 

OAB:RS/77224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O
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Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 17 de maio de 2018.

Maria Luísa Ortegal de Souza

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 208002 Nr: 9437-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a Procurador(a) da parte Exequente, para 

que, no prazo de cinco(05) dias, requeira nos presentes autos o que 

entender de direito.

Sinop-MT, 18 de maio de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 208002 Nr: 9437-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 I - Diante do NÃO OFERECIMENTO de EMBARGOS pelo REQUERIDO 

(CERTIDÃO de fls. 32), HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 34-35 e 

DETERMINO:

a) Em atendimento à RESOLUÇÃO 115/2010 do CNJ, Seção IV, art. 6º, 

INTIME-SE a PARTE EXECUTADA para que INFORME, no prazo de 30 

(trinta) dias, a EXISTÊNCIA de DÉBITOS que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da CF/88, sob pena de perda do direito 

de abatimento dos valores informados, porventura existentes em nome da 

parte Exequente;

b) DECORRIDO o PRAZO sem qualquer manifestação ou em caso de não 

haver débitos para compensação, EXPEÇA-SE OFÍCIO, REQUISITANDO o 

PAGAMENTO dos valores apresentados, por intermédio do Exmo. 

Presidente do Tribunal de Justiça na forma do art. 730, I e II, do CPC e art. 

100 da CR/88, seguindo as normas da Seção 12 (2.12.2, 1.12.2, 2.12.2.1 e 

2.12.3) da CNGC do Estado de Mato Grosso e da Emenda Regimental nº 

01/2004, que alterou o Capítulo VII, Seção II, do RITJ/MT – via 

PRECATÓRIOS e/ou, por meio de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, nos 

termos do artigo 100, parágrafo 3º, da CRFB/88, bem como das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGC e Regimento Interno do TJMT.

II - COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, item 6.7.1 da CNGC.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 275402 Nr: 13336-87.2016.811.0015

 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: LAUDELINO DOS SANTOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

AGOSTO DE 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

(...) Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na 

dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação 

deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, 

inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. (...) Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180381 Nr: 1208-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILA LOPES CANABARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

JANEIRO DE 2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 265152 Nr: 6605-75.2016.811.0015

 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: GILMARA KELLY CAETANO ROCHA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 500 de 616



sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

ABRIL DE 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. (...) Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184543 Nr: 5629-73.2013.811.0015

 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: MADALENA ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

ABRIL DE 2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236420 Nr: 9706-57.2015.811.0015

 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: MARCOS AVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

JULHO DE 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 258702 Nr: 2915-38.2016.811.0015

 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: INÊS DA SILVA SEVINHAGO SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

MARÇO DE 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 
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respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015 (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216621 Nr: 16065-57.2014.811.0015

 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: OSCAR MAGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

OUTUBRO DE 2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 275425 Nr: 13355-93.2016.811.0015

 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: JUCELINA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

AGOSTO DE 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246352 Nr: 16075-67.2015.811.0015

 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: BENEDITO JULIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

OUTUBRO DE 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182618 Nr: 3590-06.2013.811.0015

 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: MIRIAN PEREIRA PIEPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 
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da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

ABRIL DE 2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183407 Nr: 4427-61.2013.811.0015

 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: DELCI GONZATTI ZAMPIERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

ABRIL DE 2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178803 Nr: 14657-02.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIENE SÁ PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

DEZEMBRO DE 2007 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231295 Nr: 6403-35.2015.811.0015

 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: SHIELEY DA COSTA FORTUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MAIO 

DE 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da 

Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 

25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor 

amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da 

citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em 

todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o Município de 

Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, 

DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência 

do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste 
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“decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso 

II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231301 Nr: 6409-42.2015.811.0015

 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: ISABEL PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MAIO 

DE 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da 

Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 

25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor 

amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da 

citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em 

todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o Município de 

Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, 

DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência 

do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste 

“decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso 

II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183400 Nr: 4420-69.2013.811.0015

 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: KALINE TODESCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

ABRIL DE 2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246349 Nr: 16072-15.2015.811.0015

 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: NEYDE FRANCISCO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

OUTUBRO de 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 265713 Nr: 6899-30.2016.811.0015

 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: IZAURA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AP. ANISIO CALDAS - 

OAB:OAB/MT 21.986-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MAIO 

DE 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
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– INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da 

Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 

25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor 

amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da 

citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em 

todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o Município de 

Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, 

DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência 

do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste 

“decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso 

II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 195119 Nr: 16868-74.2013.811.0015

 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: MARIA DE JESUS RODRIGUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

DEZEMBRO DE 2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004331-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA NAST DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004331-53.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: TATIANA NAST DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Compulsando os 

autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm 

cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL), 

por meio da qual a Autora objetiva o recebimento do medicamento 

“ENOXAPARINA 40MG”. II – Assim, para que não haja maiores dissabores 

e sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela falta do 

fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO 

GROSSO, conforme pleiteado na INICIAL e reiterado pelo PETITÓRIO supra, 

devendo ser efetivado no valor do MENOR ORÇAMENTO, qual seja, aquele 

apresentado pela “Farmácia Extraeconômica”, conforme orçamento 

juntado ao Id n. 13071667. Tal providência se mostra necessária, eis que o 

bloqueio mensal para atender pleitos como o da parte Autora, além de 

abarrotar o Judiciário com demandas intermináveis que ficam no “vai e 

vem Gabinete – Secretaria da Vara”, ainda atrasam a entrega dos 

fármacos aos necessitados, fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha 

mensal para consecução de seu medicamento. III – Dada a URGÊNCIA do 

caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE a respectiva Farmácia, para que 

FORNEÇA o MEDICAMENTO vindicado pelo(a) Autor(a), e INFORME, no 

prazo mais exíguo possível, nos autos o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 1.674,00 (hum mil, 

seiscentos e setenta e quatro reais) (R$62,00 (unidade) reais x 9meses) 

(270 unidades) o que, desde já, fica autorizado a ser procedido mediante 

ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante 

no “ITEM” ALHURES e com o APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 

da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal 

mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste 

acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias – inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE)”. V - Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005540-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINCENZI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE OLIVEIRA MAGALHAES (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 07/06/2018 09:00. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000576-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ OAB - PR83410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 07/06/2018 09:15. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006175-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PINTO CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013741-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS YAMAZAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO)

JODSON ANTONIO CUTRIM DOS SANTOS OAB - MT23720/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE NEUHAUS (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 07/06/2018 10:00. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001141-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO SECCOTTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OVIDIO ILTOL ARALDI OAB - MT0007974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMAR STAUFFER DE ALMEIDA (RÉU)

ANTONIO VOLNEI DUARTE (RÉU)

NIVALDO CAETANO (RÉU)

 

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 14:00. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004390-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIVAN DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/06/2018 15:00. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004391-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/06/2018 15:15. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004392-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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 15:30. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004393-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(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 11/06/2018 15:45. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004395-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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 16:15. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004396-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIR COSTA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(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 
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os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/06/2018 16:30. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013759-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RIBEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013759-08.2016.8.11.0015 REQUERENTE: RAIMUNDO RIBEIRO DE 

MATOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que já houve designação de audiência de conciliação sem que 

houvesse comparecimento da autora. O patrono da autora pleiteou pela 

redesignação da audiência, tendo em vista que o mesmo não obteve êxito 

em localizar a autora, bem como, pugnou por sua intimação por Oficial de 

Justiça. Entendo que o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que 

o ônus de localização da autora é do patrono constituído, mormente em 

sede de Juizado Especial onde não há pagamento de custas processuais, 

se tornando oneroso ao Estado a expedição de intimação da autora via 

Oficial de Justiça quando a mesma possui advogado constituído. Nesse 

sentido a Jurisprudência: TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70067104109 

RS (TJ-RS) Data de publicação: 06/11/2015 Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVENTARIANTE PARA CUMPRIMENTO DE 

DECISÃO. PARTE QUE TEM SEUS INTERESSES DEFENDIDOS PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA. 

1. Por via de regra, compete ao advogado constituído pela parte ou, se for 

o caso, ao Defensor Público que patrocina a defesa dos seus interesses, 

diligenciar no contato com esta, a fim de dar cumprimento às decisões 

judiciais, não cabendo transferir este ônus ao Poder Judiciário. Somente 

em situações verdadeiramente excepcionais é que o pedido de intimação 

pessoal da parte que tem seus interesses patrocinados pela Defensoria 

Pública comporta deferimento, quando, por exemplo, a causa versar sobre 

direitos indisponíveis - o que não se verifica na espécie, em que se cuida 

de inventário em que todos os herdeiros são maiores e capazes. 2. A 

manifesta improcedência da insurgência, que também se encontra em 

confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, 

autoriza a negativa de seguimento do recurso por decisão monocrática do 

Relator, conforme o art. 557, caput, do Código de Processo Civil. NEGADO 

SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70067104109, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 05/11/2015). Posto isso, DECIDO: 1- 

DESIGNE-SE data para audiência de conciliação conforme critérios e 

pautas deste Juizado. 2- INDEFIRO intimação via oficial de justiça. Serve a 

presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013759-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RIBEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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 12/06/2018 09:15. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013005-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA ARTE REAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRO & FERRO 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 12/06/2018 09:45. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004797-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOBEMESTAR COMERCIO DE COLCHOARIA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RECH DE ARAUJO (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 12/06/2018 10:15. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004277-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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 15:00. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004278-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA (REQUERENTE)

ERSON GOMES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (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 07/06/2018 15:15. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005440-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CECILIA WARMLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ARAUJO CARDOSO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1005440-39.2017.8.11.0015 REQUERENTE: BEATRIZ CECILIA WARMLING 

REQUERIDO: JOSE DE ARAUJO CARDOSO JUNIOR Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Preliminar Não há 

que se reconhecer carência de ação, por falta de notificação do devedor 

para constituí-lo em mora, pois, o contrato estabeleceu expressamente a 

data do seu vencimento e, consequentemente, da obrigação dele 

decorrente. Mérito Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais proposta por BEATRIZ CECÍLIA WARMLING em face de JOSÉ 

ARAÚJO CARDOSO JUNIOR, por inadimplementos das clausulas dos 

contrato de aluguel pelo requerido, no que tange a devolução no estado 

em que se encontrava o imóvel. Aduz a requerente que o Requerido 

desocupou o imóvel objeto de locação no dia 04 (quatro) de março de 

2017, sem os devidos reparos necessários e acordados entres as partes 

no contrato. O ponto controvertido da demanda cinge em estabelecer se 

houve a responsabilidade contratual do requerido, e diante disso, 

estabelecer é devida a devolução integral dos valores pagos pelos 

reparos realizados no imóvel pela requerente. No caso dos autos, restou 

incontroverso que as partes rescindiram o contrato o contrato de aluguel 

no prazo estipulado, e que o requerido deixou de realizar os reparos 

devidos e contratualizados entre as partes, quando de sua saída do 

imóvel. Em análise da documentação acostada, entendo como certo o 

pagamento do valor de R$ 4.491,85 (quatro mil quatrocentos e noventa e 

um reais e oitenta e cinco centavos) referente aos reparos acordadas em 

contrato entre as partes, por ocasião da desocupação,. Pois bem. Urge 

salientar que o contrato estabelecido constitui uma espécie de lei privada 

inter parts, adquirindo força vinculada igual à do preceito legislativo, pois 

vem munido de uma sanção que decorre de forma legal, representada pela 

possibilidade de execução patrimonial do devedor. Sobre a matéria 

versada, tem-se a lição de Caio Mário da Silva Pereira (in, Instituições de 

Direito Civil - vol. III, 6ª, pág. 15): "... o contrato se origina da declaração de 

vontade, tem força obrigatória, e forma-se, em princípio pelo só 

consentimento das partes. Há, ainda mais. Nasce da vontade livre, 

segundo o princípio da autonomia da vontade. A ordem jurídica, que 

assegura aos indivíduos a faculdade de criar direito e estabelecer uma 

vinculação efetiva, não se contenta com isso, e concede-lhes a liberdade 

de contratar. A liberdade de contratar espelha o poder de fixar o conteúdo 

do contrato, redigidas as suas cláusulas ao sabor do livre jogo das 

conveniências dos contratantes. De regra, estes lhe imprimem a 

modalidade peculiar ao seu negócio, e atribuem ao contrato redação 

própria, estipulando condições, fixando obrigações, determinando 

prestações, etc." Frisa-se, ainda, que o contrato entre as partes deve 

observar o princípio da obrigatoriedade de cumprimento da pacta sunt 

servanda, reconhecendo-se assim que todas as cláusulas foram 

livremente celebradas, fazendo lei entre as partes contratantes. O fato em 

liça constitui mero dissabor e não acarreta abalo psicológico a ensejar 

dano moral. Trata-se de uma situação desagradável, mas não passa 

disso, não foge da normalidade, do corriqueiro. Não vislumbro a 

ocorrência de qualquer afronta ao direito de personalidade. Nesse sentido 

é o magistério de Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade 

Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos linhas atrás que 

dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à 

dignidade da pessoa humana. Que conseqüências podem ser extraídas 

daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano moral. Se dano 

moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo 

qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são 

conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma 

agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser 

considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à 

dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só não acarreta 

dano moral. Para que este seja configurado é necessária a prova da 

existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause abalo 

psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se vislumbra 

tal situação. A requerente não trouxe aos autos nenhuma prova no 

sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude da devolução 

aquém dos valores devidos. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação proposta pelos promoventes contra a parte 

promovida, para condená-la ao ressarcimento deR$ 4.491,85 (quatro mil 

quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) 

devidamente atualizada pelo INPC a partir do efetivo desembolso, bem 

como juros legais a partir da citação; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005334-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE MARTINS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DE SOUZA CAMPOS FILHO (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 28/08/2017 09:00. Segunda-feira, 31 de Julho de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005334-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE MARTINS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DE SOUZA CAMPOS FILHO (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 12/06/2018 10:45. Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013723-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECNO BOMBAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI HERBERT (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) se possui 

interesse na execução da sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MOURA DO VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATHAN ANTUNES PAULUK OAB - MT0020766A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATASHA DOS SANTOS COMERLATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001423-57.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO MOURA 

DO VALLE REQUERIDO: NATASHA DOS SANTOS COMERLATTO Vistos 

etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 
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de maio de 2018, às 09h00; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de 

que deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no 

máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas 

sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes 

da realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, 

da Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013093-41.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8013093-41.2015.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Senhor(a): 

REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para nos 

termos da legislação vigente INTIMO em um prazo de 15 (quinze) dias a 

AUTORA para que venha a constituir novo Advogado para 

prosseguimento do feito.. Despacho/Decisão: Numero do Processo: 

8013093-41.2015.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. DEFIRO o petitório de ID 

10195225, em que a advogada da parte requerente renuncia ao mandato; 

então, INTIME-SE em um prazo de 15 (quinze) dias a AUTORA para que 

venha a constituir novo Advogado para prosseguimento do feito. 

Cumpra-se Às Providências SINOP, 25 de abril de 2018. Atenciosamente, 

KARINE DANIELLE RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012166-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO ANTONIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA D. FORESTI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000309-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DOS SANTOS SILVA CICHELEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/06/2018 09:30. Sexta-feira, 27 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013828-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO KLEGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO JUNIOR DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011866-84.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PINHAL TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELE & MARTINS LTDA - ME (EXECUTADO)

SOLANGE MARIA PRIMON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 5 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000429-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELI VIDROS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 5 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003932-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/06/2018 17:30. Segunda-feira, 07 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006378-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 509 de 616



Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AARON WESLEY WILBER LOPES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 4 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010313-65.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Defiro o pedido formulado em mov. id. n° 3058403, razão 

porque intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

restitua o aparelho celular objeto do feito em favor da requerida, devendo 

o mesmo ser entregue em assistência técnica autorizada, juntando aos 

autos o recibo de entrega. Transcorrido o prazo, intime-se a requerida 

para, querendo, se manifestar. Nada sendo requerido, arquivem-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011941-55.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR MARTINS DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 8 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000784-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDEROSE CUSTODIO CORREA-LINGERIE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA RIBEIRO XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012041-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU SCHOPF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUILLY FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009021-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOBO & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILAINE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 29/06/2018 09:15. Quinta-feira, 10 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001195-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROZO RANECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MAGALHAES PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005818-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA COSTA MORAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 99449 Nr: 6470-44.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Vistos, etc.

 I - Compulsando os autos, verifico que o EXEQUENTE teve seu crédito 

adimplido através do alvará judicial n. 102914-2 (f.135) e a EXECUTADA, 

por sua vez, recebeu a quantia que lhe era devida através do alvará n. 

105702-2 (f. 144).

II - Porém, através do petitório de f. 162/162 verso, a executada postula 

pela nova liberação de valores em seu favor.

Assim, considerando que há valores pendente de liberação, consoante 

extrato de f. 166, e considerando ainda que a executada requer a 

transferência de saldo remanescente em seu favor, decido:

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05(cinco) dias, se manifeste 

quanto ao petitório de f. 162/162 verso e extrato da conta única 

colacionado às f. 166, sob pena de preclusão e liberação da quantia em 

favor da instituição financeira ré.

III - Transcorrido o prazo alhures, com ou sem manifestação, certifique e 

volte-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 50114 Nr: 2503-06.1999.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERCI MOLETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA 

CRISTO DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON TADEU LAMIM - 

OAB:16012, VERCI MOLETA - OAB:3533-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 866, do CPC, DEFIRO a penhora no 

faturamento da empresa executada, no valor de 15% do faturamento 

líquido mensal, até a integral satisfação do débito exequendo. Determino 

que a executada seja intimada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente nos autos o balanço contábil da empresa, sob pena de adoção 

das medidas legais cabíveis. Nos termos do disposto pelo art. 869, do 

CPC, nomeio o exequente como administrador-depositário, o qual deverá 

cumprir com o disposto no parágrafo primeiro do mencionado artigo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 55610 Nr: 6528-57.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PÁDUA SOUZA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:OAB/MT4661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON GIMENES SAMPAIO - 

OAB:27.349/PR

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos, denota-se que a parte exequente, através do 

petitório de fls. 205, requer a penhora de crédito que o executado 

ANTÔNIO DE PÁDUA SOUZA PASSOS possui junto ao Município de Sinop, 

o qual é resultante de ação indenizatória que tramita perante o Juízo da 

Sexta Vara Cível desta comarca (Cód. 82376);

 II – Diante disso, DEFIRO o postulado supra, com espeque no artigo 855, I 

do CPC e DETERMINO a INTIMAÇÃO do exequente, para que no prazo de 

10 (dez) dias, traga aos autos planilha com o valor do crédito devidamente 

atualizado;

III – Ademais, EXPEÇA-SE OFÍCIO a Prefeitura de Sinop-MT, para que se 

ABSTENHA de efetuar o pagamento do valor devido ao executado e 

destine os valores correspondentes para o adimplemento do crédito 

exequendo nestes autos, devendo a secretaria encaminhar junto ao ofício 

a planilha atualizada do crédito;

 IV – Por fim, OFICIE-SE o Juízo da Sexta Vara desta comarca, para 

conhecimento desta decisão.

 V - Oportunamente, CONCLUSO.

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 74532 Nr: 2947-92.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELI VIDROS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PIZZOLOTTO - 

OAB:6756B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL IVON DE SOUZA 

LACERDA - OAB:282560-N/SP, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA 

- OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 82215 Nr: 10538-08.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE ALMEIDA BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA APARECIDA GOMES TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pelo EXEQUENTE em f. 88/89.

Com efeito, expeça-se o necessário, conforme postulado pela parte 

exequente alhures, fixando o prazo de 10(dez) dias para resposta.

Após, com o aporte das informações, CERTIFIQUE-SE e intime-se o 

exequente para que, no prazo de 05(cinco) dias, se manifeste requerendo 

o que entender de direito, sob pena de ARQUIVAMENTO.

Oportunamente, concluso.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 83669 Nr: 1115-87.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FREITAS FUGIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, THAIS 

SILVA MENDES - OAB:12.638 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA 

- OAB:MS/6.296

 Vistos, etc.

Em que pese a TEMPESTIVIDADE do recurso acostado aos autos, tenho 

que o mesmo é DESERTO, eis que, não há recolhimento de preparo, nem 

mesmo, pedido de gratuidade recursal;

Neste sentido dispõe o artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95: “Art. 42. (omissis); 

§1º O preparo será feito, independente de intimação, nas 48 (quarenta e 

o i to)  horas seguintes à in terposição,  sob pena de 

deserção.”(destacamos)

Sendo assim, não há necessidade de intimação da parte para que a 

mesma recolha as custas referentes ao recurso interposto, nem mesmo 

admite-se a complementação intempestiva, a teor do Enunciado n.º 80 do 

FONAJE, in verbis:
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“ Enunciado 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não 

houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 

intempestiva.”

Logo, DECLARO DESERTO o presente Recurso, eis que, não houve o 

devido e oportuno recolhimento do preparo e nem pedido de gratuidade 

processual.

Intime-se o exequente para que no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de ARQUIVAMENTO dos autos com as 

baixas e anotações de praxe.

Oportunamente, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 110555 Nr: 2933-06.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOWIDIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELP COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, EWERSON 

JOEL POLETO, SILVANA APARECIDA POLETO, JOÃO GEQUELIM POLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que este juízo não é órgão consultivo, e considerando ainda 

que, o processo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve obedecer 

aos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, a teor do que dispõe o artigo 2º da Lei 9.099/95, 

entendo que admitir pesquisas pelos sistemas INFOJUD, INFOSEG, 

JUCEMAT, RECEITA FEDERAL ou sistemas semelhantes, é ir contra os 

critérios estabelecidos em lei para a tramitação de processos neste juízo, 

ante o caráter excepcional da medida.

A propósito, nesse sentido orienta-se a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCALIZAÇAO 

DOS ENDEREÇOS DOS AGRAVADOS PELO SISTEMA DO INFOJUD - 

EXCEPCIONALIDADE - DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO.(grifei, negritei)(TJ-MS 

Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 17/07/2012, 

4ª Câmara Cível)

Com efeito, e sem maiores delongas, por entender que o pedido formulado 

pelo autor não se amolda a excepcionalidade ou aos princípios 

norteadores do JEC, INDEFIRO o pedido de pesquisa formulado.

No mais, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste indicando o atual endereço dos sócios da parte 

requerida, sob pena de extinção e arquivamento do feito, consoante 

dispõe o artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 206554 Nr: 8186-96.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO RICARDO RIBEIRO, RAFAEL 

GARGANTINI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Certifico que a audiência preliminar foi designada para 11/04/2018, às 

16:50 horas, a ser realizado nas dependências do Fórum da Comarca de 

Sinop - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 99309 Nr: 6372-59.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. HILARIO LUZ E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MÓVEIS IMPERIAL DE 

VASSOURAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377, DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, REGINA MARIA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos do artigo 53, § 4º; c/c 

artigo 51, inciso II, ambos da lei 9099/95, DECLARO EXTINTA a presente 

demanda.EXPEÇA-SE CERTIDÃO de dívida para fins de inscrição no 

serviço de proteção ao crédito, conforme dispõe o artigo 517 §1.º, em 

favor da exequente.Esclareço que a inclusão do débito no cadastro de 

inadimplentes é ato que cabe a parte interessada e não a este juízo, que 

expedirá a competente certidão atestando o crédito.Sem custas ou 

despesas processuais Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 320075 Nr: 3112-22.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERICA DA SILVA SOUSA, CLEITON PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 (...) Destarte, não havendo hipótese de absolvição sumária, designo 

audiência de instrução e julgamento a realizar-se no dia 23 / 07 / 2018 às 

14 h 00 min., ocasião em que serão inquiridas as testemunhas arroladas 

pelas partes, e, sucessivamente, realizado o interrogatório dos acusados. 

(...) Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, 

explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes. Assim, 

considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos 

novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos 

ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

CLEITON PEREIRA DOS SANTOS. Notifique-se o Ministério Público e a 

Defesa. Intimem-se, expedindo o necessário para realização do ato 

designado nesta oportunidade. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 118470 Nr: 10757-16.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELARME DE SOUZA NUNES, ORCENI 

WALDEMAR ZAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Com efeito, infere-se que a decisão questionada pela Defesa foi 

disponibilizada no DJE na data de 24/01/2018 e publicada no dia 

25/01/2018.

 Dessa forma, conclui-se que o prazo de 05 (cinco) dias para interposição 

do recurso em sentido estrito iniciou-se na data de 26/01/2018 

(sexta-feira) e se esgotou na data de 30/01/2018 (terça-feira).

 No entanto, o recurso de fl. 421 somente foi protocolado em juízo na data 

de 05/02/2018, ou seja, após o transcurso do prazo legal previsto no 

artigo 591, do Código de Processo Penal, razão pela qual deixo de receber 

o recurso em sentido estrito interposto pela Defesa à fl. 421.

No mais, prossiga-se no cumprimento do decisum de fl. 419, abrindo-se 

vista dos autos às partes para ratificarem/retificarem os memoriais já 

apresentados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 37599 Nr: 189-14.2004.811.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 512 de 616



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO HENRIQUE BESEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Vistos,

 Inicialmente, homologo a desistência, requerida pelo "Parquet" à fl. 553, da 

inquirição da testemunha Adelso da Silva dos Santos.

 Outrossim, ante o teor da certidão de fl. 536, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para se manifestar a respeito da testemunha Florival 

Cardoso dos Santos.

 No mais, intime-se a Defesa, via DJE, para se manifestar a respeito da 

testemunhas arroladas em sede de resposta à acusação que ainda não 

foram inquiridas, no prazo de 10 (dez) dias. Consigno, desde já, que a não 

manifestação no prazo legal, importará na presunção de desistência tácita 

de suas oitivas.

 Com o aporte das manifestações das partes ou certificado o decurso do 

prazo para manifestação "in albis", volvam-me os autos imediatamente 

conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 171827 Nr: 6928-22.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAEL BUENO VITAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 Código n° 171827

Vistos,

 Trata-se de ação penal instaurada para apuração do crime de receptação 

qualificada imputada ao acusado ISAEL BUENO VITAL DA SILVA.

Encerrada a instrução processual, os autos foram remetidos às partes 

para apresentarem as alegações finais na forma de memoriais.

Às fls. retro, o Ministério Público formulou pedido, no sentido de reabertura 

da instrução processual para realização de perícia definitiva no veículo e 

nas peças automotivas apreendidas nos autos.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a questão não merece delongas.

Isto porque, conforme restou apurado, se trata de feito, em tese, praticado 

há quase seis anos, bem como se observa que a instrução processual 

fora encerrada há aproximadamente oito meses.

Outrossim, dessume-se dos autos que foram produzidos elementos 

probatórios suficientes ao longo da instrução, aptos a elucidar os fatos.

Ademais, a reabertura da produção de provas prolongaria 

demasiadamente a resolução do feito, além do que, se trata de processo 

inserto na META 2, o qual enseja mais agilidade e diligência em seu trâmite.

Destarte, visando a celeridade na resolução do feito, indefiro o postulado 

pelo Parquet às fls. retro, razão pela qual remetam-se os autos ao 

Ministério Público para apresentação de alegações finais na forma de 

memoriais e, após, à Defesa para ratificar ou retificar as alegações finais 

já apresentadas (fls. 257/261).

Em tempo, proceda-se à correta enumeração dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 271563 Nr: 10802-73.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI RODRIGUES QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Assim, existindo indícios de que o crime fora perpetrado por motivo fútil e 

mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras em 

comento devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o réu SADI RODRIGUES DE QUADROS, como incurso no 

artigo 121, § 2°, incisos II e IV, (motivo fútil e mediante recurso que 

dificultou a defesa da vítima) c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do 

Júri desta Comarca.Tendo em vista que continuam ausentes os requisitos 

ensejadores da prisão preventiva, faculto ao acusado recorrer em 

liberdade.Intimem-se, nos termos do art. 420 do CPP.Ocorrendo a 

preclusão pro judicato, abra-se vistas às partes para os fins do art. 422 

do CPP. Após, voltem os autos conclusos.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305025 Nr: 11570-62.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ LUIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 

Cpf: 032.273.521-17, Rg: 2000459-1, Filiação: Elisa Alves dos Santos e 

José Diolario de Oliveira, data de nascimento: 28/04/1992, brasileiro(a), 

natural de Belo Horizonte-MG, convivente, estudante, pedreiro, mecânico, 

aux.ajuda, Telefone 531-2009, 9640-7020. 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: Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos etc. 

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de 

José Luiz dos Santos de Oliveira, imputando-lhe as práticas delitivas 

capituladas no artigo 306 c/c artigo 298, inciso III, ambos do CTB (fato 01) 

e artigo 307, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva 

(fato 02), em concurso material de crimes. Regular o feito e encerrada a 

instrução processual, eis o sucinto relatório, em privilégio ao princípio da 

celeridade e efetividade processual. Fundamento. DECIDO. Diante da 

ausência injustificada do acusado na presente solenidade, embora 

devidamente intimado, decreto sua revelia, nos termos do artigo 367, do 

CPP. A materialidade e autoria dos delitos está consubstanciada no Boletim 

de Ocorrência (fls. 13/14), auto de constatação de embriaguez (fls. 

15/15-verso), laudo de confronto papiloscópico (fls. 40/47) e depoimentos 

testemunhais colhidos na Delegacia de Polícia e Juízo. A testemunha 

Valdeir Ferreira da Silva disse, em síntese, nesta data que: “confeccionou 

o Boletim de Ocorrência com o nome informado pelo acusado; estava em 

rondas no bairro Dauri Riva quando o acusado viu a viatura e empreendeu 

fuga; o acusado tentou fugir da abordagem; o acusado dispensou um 

invólucro, mas não conseguiu localizar; oacusado estava embriagado; o 

acusado havia sido preso poucos dias antes em razão de um roubo; o 

nome Lucas Machoel foi informado pelo acusado; não tinha conhecimento 

do verdadeiro nome do autuado. A testemunha Emerson de Sá Menezes, 

nesta audiência, em síntese, assim se manifestou: “o autuado informou o 

nome Lucas Machoel para a guarnição policial; quando o acusado foi 

abordado ele apresentada sinais de embriaguez; estava em rondas pelo 

bairro Dauri Riva, ocasião em que o acusado tentou fugir da abordagem; o 

acusado não portava qualquer documento”. Assim em exame ao conjunto 

probatório, considerando o artigo 155, do Código de Processo Penal, a 

materialidade e a autoria dos delitos descritos na exordial é certa e paira 

sobre o acusado. Quanto ao delito previsto no artigo 306, do CTB, o 

acusado quando ouvido perante à autoridade policial confessou a 

ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir veículo automotor (artigo 197, 

do CPP), cuja confirmação se compatibiliza com as demais provas dos 

autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a 

sua prisão e o laudo de constatação de embriaguez. Ressalto não ser o 

caso de aplicar a suspensão condicional do processo, pois o acusado 
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não preenche os requisitos para concessão de tal benefício, diante da 

certidão à fl. 79, onde se constatada ser reincidente. Incide também a 

agravante prevista no artigo 298, III, do CTB, pois não possuía CNH. 

Quanto ao delito de falsa identidade (CP, artigo 307) ficou comprovado 

pelas provas acostadas aos autos, notadamente pelas declarações dos 

milicianos que efetuaram a sua prisão e pelo Boletim de Ocorrência (fls. 

03/04) e termo de qualificação e interrogatório do acostado às fls. 19/20, 

que o acusado se apresentou como com o nome de Lucas Machoel, 

visando se esquivar de sua responsabilidade penal. Outrossim, os 

Policiais oitivados nesta data também confirmaram que o acusado se 

atribuiu nome falso. Vale ressaltar, ainda, que a verdadeira identidade do 

acusado foi descortinada diante da inconsistência de seu registro na 

Unidade Prisional, conforme certidão à fl. 82. Assim, ficou configurado e 

comprovado que o acusado mentiu o seu nome para os policiais militares 

que o prenderam, bem como para a autoridade policial, se passando por 

Lucas Machoel, quando o seu nome correto é José Luiz dos Santos de 

Oliveira, o que ficou comprovado pelo com a juntada do laudo de confronto 

papiloscópico às fls. 40/48-verso, praticando o crime por duas vezes. 

Assim, delineada a materialidade e a autoria delitiva das condutas atributas 

ao acusado na exordial acusatória, compete-me, doravante, tão-somente, 

a aplicação da pena, em atendimento ao princípio constitucional da 

individualização da pena (CF, artigo 5º, inciso XLVI). DOSIMETRIA. I – DO 

DELITO PREVISTO NO ARTIGO 306 c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei 

n. 9.503/97: Considerando ter o réu agido com culpabilidade normal para o 

evento delituoso; que é reincidente, porém tal circunstância será valorada 

somente na segunda fase da dosimetria para evitar ‘bis in idem’; que não 

há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, 

pois não foram realizados exames psicossociais, bem como diante da 

Súmula 444 do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as 

consequências do crime foram normais para a espécie; por tais 

circunstâncias, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência 

para prevenção e reprovação da infração penal e do autor, trazidos pelo 

artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa e proibição de manter ou obter habilitação 

para dirigir veículo automotor (CNH) por um período de 02 (dois) meses, 

dadas as peculiaridades do caso e em observância ao artigo 293, da Lei 

n. 9.503/97. O acusado possui em seu desfavor a agravante da 

reincidência e a agravante genérica do art. 298, III, do CTB e em seu favor 

a atenuante da confissão espontânea. Assim, compenso a agravante da 

reincidência com a atenuante da confissão e agravo a pena em 01 (mês) 

de detenção e 01 (um) dia-multa em razão da agravante prevista do artigo 

298, inciso III, do CTB, alcançando uma reprimenda provisória de 07 (sete) 

meses de detenção e 11 (onze) dias-multa e proibição de manter ou obter 

habilitação para dirigir veículo automotor (CNH) por um período de 02 (dois) 

meses, a qual na sequência transformo em definitiva, em razão de 

inexistirem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de 

aumento ou de diminuição de pena. No que tange à suspensão da CNH, 

deverão ser observados os §§ 1.º e 2.º do artigo 293 do CTB, ou seja: 

transitada em julgado a sentença condenatória o réu deverá ser intimado a 

entregar neste Juízo a CNH no prazo de 48 horas. II - Delito de falsa 

identidade (artigo 307, caput, do CP): A) Fato 01: Considerando ter o 

acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é 

reincidente, porém tal circunstância será valorada somente na segunda 

fase da dosimetria para evitar ‘bis in idem’; que não há elementos nos 

autos para avaliar a sua personalidade e conduta social, pois não foi 

submetido a exame psicológico, bem como diante da Súmula 444, do STJ; 

que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram 

normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada 

colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da 

necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração 

penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 03 

(três) meses de detenção. Incide a agravante da reincidência, motivo pelo 

qual majoro a pena em 01 mês de detenção, obtendo uma pena provisória 

de 04 meses de detenção e, na sequência, a transformo em definitiva, 

pois inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena. B) Fato 

02: Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o 

evento delituoso; que é reincidente; que não há elementos nos autos para 

avaliar a sua personalidade e conduta social, pois não foi submetido a 

exame psicológico, bem como diante da Súmula 444, do STJ; que as 

circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais 

para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o 

evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência 

para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, 

do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses de detenção. 

Incide a agravante da reincidência, motivo pelo qual majoro a pena em 01 

mês de detenção, obtendo uma pena provisória de 04 meses de detenção 

e, na sequência, a transformo em definitiva, pois inexistentes causas de 

aumento ou de diminuição de pena. CRIME CONTINUADO - Nos termos do 

artigo 71, do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva, deve o 

julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais 

grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto (1/6) a 

dois terços (2/3), razão pela qual aplico-a no percentual de 1/6, em razão 

do número de infrações (2X), tornando-a definitiva em 04 (quatro) meses 

e 20 (vinte) dias de detenção. CONCURSO MATERIAL - Tendo em vista a 

espécie das reprimendas aplicadas, o acusado deverá cumprir a pena 11 

(onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção. O regime inicial de 

cumprimento da pena será o inicialmente semiaberto, diante da reincidente 

e da natureza das penas(detenção – CP, art. 33). Inaplicável o disposto no 

artigo 387, §2º, do CPP, diante do regime fixado. Deixo de aplicar a 

substituição da pena, haja vista o não preenchimento, pelo réu, dos 

requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, diante da certidão às 

fls. 79 e 79-verso. Do mesmo modo, incabível a aplicação do disposto no 

artigo 77 do CP. DISPOSITIVO - Por todo o exposto, julgo procedentes os 

fatos descritos na denúncia para CONDENAR JOSÉ LUIZ DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, por violar as normas penais 

incriminadoras previstas no artigo 306 c/c art. 298, III, ambos da Lei n. 

9.503/97 e 307, do Código Penal, por duas vezes (CP, art. 71), em 

concurso material (CP, art. 69), fixando-lhe a pena de 11 (onze) meses e 

20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente 

semiaberto (reincidente), proibição de manter ou obter habilitação para 

dirigir veículo automotor (CNH) por um período de 02 (dois) meses e pena 

pecuniária de 11 (onze) dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 avos do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, ficando sujeita à atualização do 

artigo 49, § 2º e pagamento no prazo do artigo 50, ambos do Código Penal. 

Deve o Cartório observar o disposto nos §§ 1.º e 2.º do artigo 293 do CTB. 

Isento o sentenciado do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ser assistido da Defensoria Pública. O sentenciado poderá 

aguardar o trânsito em julgado da presente sentença em liberdade, diante 

do regime fixado (semiaberto), ressaltando a inexistência de colônia 

agrícola, industrial ou similar nesta Comarca, não sendo crível mantê-lo em 

regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença e condições a 

cumprir na execução da pena. Inaplicáveis os artigos 387, IV e § 2.º do 

CPP, haja vista a ausência de demonstração de dano material, bem como o 

artigo 201 do mesmo Código, por ser vítima a sociedade. Após o trânsito 

em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados (ofício ao 

SINIC – Departamento da Polícia Federal) e expeça-se a guia de 

recolhimento, nos termos do artigo 106 da LEP, encaminhando-a ao Juízo 

das Execuções Penais (3ª Vara Criminal). Expeçam-se os ofícios aos 

órgãos de registros na forma de costume, inclusive ao Tribunal Regional 

Eleitoral/Mato Grosso (CF, Art. 15, III). Encaminhe-se cópia da presente 

sentença ao Juízo da Execução (3ª Vara Criminal), diante da certidão à fl. 

69. Publicada em audiência. Dispensado o registro , nos termos §4º do 

artigo 317. Saem as partes intimadas para os efeitos recursais. Intime-se o 

sentenciado pessoalmente, acaso existente endereço válido nos autos e, 

caso contrário, por edital (CPP, art. 392). Após a expedição da guia, 

arquive-se, com as baixas cabíveis. Cumpra-se.”. Nada mais, após lido e 

achado conforme eu, Luiz Vinicius Iori, o digitei.Débora Roberta Pain 

CaldasPedro da Silva Figueiredo Junior Juíza de Direito Promotor de Justiça 

Sávio Ricardo Cantadori CopettiDefensor Público

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 322172 Nr: 4454-68.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SOUZA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 INDEFIRO o pleito formulado por Reginaldo Souza Chaves.No mais, em 

análise à resposta à acusação apresentada às fls. 56/61, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do 

CPP.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 

2018, às 17 horas.Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Intime-se e requisite-se o acusado.Requisitem-se os policiais 

militares.Intimem-se as vítimas e a testemunha, devendo constar no 

mandado que elas deverão trazer os seus documentos de identificação 

pessoal no dia da audiência acima aprazada.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Sinop, 19 de abril de 2018.Débora Roberta Pain caldas Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 305313 Nr: 11758-55.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSY JÂNIO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT

 D E C I D O.Com efeito, o artigo 107, do Código Penal, elenca as formas de 

extinção da punibilidade, cuidando em seu inciso I, da hipótese dos autos 

(morte do agente).Posto isso, sem maiores delongas, nos termos do artigo 

107, inciso I, do Código Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Gessy 

Jânio de Medeiros, em relação ao delito previsto no artigo 306, da Lei 

9.503/97.Defiro PARCIALMENTE o pleito de restituição da fiança formulado 

à fl. 34, tendo em vista que o falecido possui dois filhos (fl. 36, campo 

OBSERVAÇÔES) e o advogado trouxe aos autos somente a procuração 

de um dos herdeiros.Assim, determino à Sra. Gestora que expeça o 

necessário para a restituição de 50% do valor apreendido à fl. 18 ao 

advogado Davi de Paula Leite, cujos dados para transferência foram 

informados à fl. 34.Quanto ao restante do numerário (50%), determino seja 

tentada a intimação da herdeira necessária Rubia Fabiane Pereira de 

Jesus Medeiros no endereço informado à fl. 12, para restituição do 

referido valor. Acaso não localizada, determino a sua intimação por 

edital.Por fim, quanto ao pedido de restituição do automóvel apreendido 

nos autos, não obstante o teor desta sentença, constato que o requerente 

não trouxe aos autos documentos hábeis à comprovar a legítima 

propriedade do bem, os quais são indispensáveis para o deferimento do 

pedido.Posto isso, indefiro, neste momento, o pedido de restituição de 

veículo formulado à fl. 34.Após o trânsito em julgado e, feitas às baixas e 

anotações de vezo, ARQUIVEM-SE os autos.Notifique-se o Ministério 

Público.Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da 

CNGC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sinop, 17 de abril de 

2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 174696 Nr: 10177-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA, NC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os fatos narrados na denúncia 

(fls. 05b/05c-verso), para:ABSOLVER LUIZ CARLOS ALEXANDRE, , bem 

como declarar EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE quanto à conduta prevista 

no artigo 243 do ECA, com fundamento no artigo 107, inciso IV e artigo 

109, inciso V, ambos do Código Penal.DECLARAR EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de NILCELIA CAETANO, brasileira, natural de Sinop/MT, 

nascida em 29/08/1982, filha de José Caetano e Maria das Graças 

Caetano, quanto à conduta prevista no artigo 243 do ECA, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV e artigo 109, inciso V, ambos do 

Código Penal.Isento os sentenciados do pagamento das custas e das 

despesas processuais.Os sentenciados poderão aguardar o trânsito em 

julgado desta sentença em liberdade, diante da própria natureza 

absolutória e extintiva.Após o trânsito em julgado, comuniquem-se aos 

órgãos de informação criminal, mormente à INFOSEG e ao SINIC, acerca 

desta sentença absolutória e extintiva, bem como arquivem-se, na 

sequência, os presentes autos. Nos termos do artigo 201, §2º, do CPP, 

comunique-se a vítima, por intermédio de seu representante legal, para 

c i ênc ia .  No t i f i que -se  o  M in i s té r i o  P ú b l i c o . P u b l i q u e - s e . 

Registre-se.Intimem-se o advogado constituído por Luiz Carlos e a 

Defensor ia  Púb l i ca ,  nos  te rmos  do  a r t i go  1 .387  da 

CNGC/MT.Cumpra-se.Sinop, 24 de abril de 2018.Débora Roberta Pain 

Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 326552 Nr: 7418-34.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE WILLIAN NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÂNIO VIEIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/PA 22.785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 326552

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado por 

José Willian Nascimento Santos, por intermédio de advogado, alegando, 

em síntese, estarem ausentes as circunstâncias previstas para a 

manutenção de sua prisão cautelar, bem como possuir os requisitos para 

responder ao processo em liberdade (fls. 02/05).

O Ministério Público se manifestou às fls. 08/09, opinando pelo 

indeferimento do pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico inexistirem elementos novos, 

hábeis a modificar a decisão prolatada às fls. 21/25 dos autos em apenso 

(Código Apolo 325840), que converteu a prisão flagrancial do indiciado em 

preventiva, por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras 

previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Vale registrar que a prisão encontra-se fundamentada na garantia da 

ordem pública, diante da gravidade do delito e do modus operandi 

desempenhado na execução do crime, uma vez que a conduta delitiva 

envolveu o adolescente Gilvanderson.

No mais, o fato do indiciado possuir atributos pessoais favoráveis não tem 

o condão de lhe conferir o direito à liberdade quando presentes as 

circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar, conforme pacífico 

entendimento dos Tribunais Superiores.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não 

ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado por 

José Willian Nascimento Santos.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o indiciado, por intermédio de seu advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 17 de maio de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 203282 Nr: 5596-49.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DOS SANTOS NEVES, JEAN 

FERNANDO DOS SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Praça dos Três Poderes, 175 - Centro - 

Cidade: Sinop-MT Cep:78550-138 - Fone: (66) 3520-3800 – RAMAL 230.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS

PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS

AUTOS Nº 5596-49.2014.811.0015 – CÓDIGO 203282

ESPÉCIE: Ação Penal ->Procedimento Ordinário-> Procedimento Comum -> 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 515 de 616



PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): A sociedade

RÉU(S): Camila dos Santos Neves e Jean Fernando dos Santos Neves

INTIMANDO: RORIGO DOS SANTOS NEVES, Filiação: Aparecido Neves e 

Hozana Alves dos Santos, data de nascimento:, Endereço: Zona Rural, 

fazenda próximo a Santa Carmem, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: Proceder a intimação do indiciado, acima qualificado, para, no 

prazo de 90 (noventa) dias, comparecer na Secretaria da 2ª Vara Criminal 

da Comarca de Sinop - MT, para retirar os bens apreendidos nos autos, 

mediante comprovação de propriedade do bem.

Despacho/decisão: Vistos. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial 

para realização do cálculo das custas e das despesas processuais 

devidas pela sentenciada Camila dos Santos Neves. Após, intime-se a 

sentenciada para realizar o pagamento do valor calculado, bem como 

comparecer em Juízo e retirar o mostruário com 14 pares de brincos, oito 

anéis, uma corrente e duas pulseiras, apreendido à fl. 37, no prazo de 90 

dias. Transcorrido o prazo fixado, acaso não compareça ou silencie, 

determino seja os bens doados pela Diretoria do Foro, se úteis ou, acaso 

inutilizáveis, destruídos, devendo a Senhora Gestora providenciar o 

necessário. Em relação ao pagamento das custas, certifique a sua 

realização ou não pela sentenciada. Acaso negativo, proceda-se com as 

anotações no Cartório Distribuidor o valor das custas judiciais, nos termos 

do artigo 352, da CNGC/MT. Diante do teor da certidão à fl. 315, intime-se a 

pessoa de Kelbia Marques dos Santos por edital, com prazo de 90 dias, 

para a restituição do numerário depositado à fl. 29. Transcorrido o prazo 

grafado sem comparecimento, determino seja o referido numerário doado 

ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT, com as cautelas de praxe. 

Intime-se a pessoa de Rodrigo dos Santos Neves, pessoalmente, no 

endereço em anexo, para comparecer em Juízo e restituir a motocicleta 

apreendida (fl. 28 -item 42), nos termos determinados à fl. 206. Cumpridas 

as determinações acima e as constantes na sentença às fls. 189/207, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de vezo. Sinop/MT, 

19 de junho de 2017. Débora Roberta Pain Caldas. Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Mortelaro Lopes 

Lourenço - Técnico Judiciário, digitei.

Sinop - MT, 26 de março de 2018.

Ana Lucia Castilho Lopes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 250318 Nr: 18479-91.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO BERTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Ação Penal - Código Apolo 250318

Vistos etc.

Diante do requerimento à fl. 147, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 31 de outubro de 2018, às 16h15min.

Cumpra-se, conforme determinado às fls. 145/146.

Sinop, 17 de maio de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 299488 Nr: 8100-23.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZE ALVES FONSECA, MIKAELLY 

BATISTA BEZERRA, JOSE BATISTA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE ORTIZ DE 

SOUZA, ANDERSON CRISPIM COSTA, RICARDO AREVALO SANABRIA, 

ALEX CRISPIM COSTA, LUCAS VALARDÃO DOS SANTOS, GUILHERME 

FERREIRA DA SILVA, JOICE MARTINS DE OLIVEIRA, VITOR BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE MOREIRA RODRIGUES 

SCHMIDT - OAB:16314, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:MT - 

8083/O, VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS - OAB:17597/O

 Certifico e dou fé que os advogados Valdemir José dos Santos, 

Wellington Silva Rocha e Fabio Alves de Oliveira ficam devidamente 

INTIMADOS a apresentar razões de apelação nestes autos, no prazo 

legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203284 Nr: 5598-19.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARRE FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO MARRE FELIX, Cpf: 88085066149, 

Rg: 2451734-8, Filiação: Maria de Fátima Marre e Euzebio Felix dos Santos, 

data de nascimento: 16/02/1990, brasileiro(a), natural de Terra Nova do 

Norte-MT, casado(a), marceneiro, Telefone 66-9985-9356. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR à sentenciada, acima qualificado para indicar quais 

dos bens apreendidos lhe pertence, para posterior restituição, 

Cientificando-a de que o não comparecimento no prazo de 90 (noventa 

dias), os bens serão doados acaso uteis ou destruídos acaso inutilizáveis.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 15 de maio de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 291493 Nr: 3220-85.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIANO ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MATTANA TESTA - 

OAB:17.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando o permissivo legal e, considerando o retorno 

dos presentes autos à Primeira Instância, remeto a presente ação em vista 

às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 283979 Nr: 18320-17.2016.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 Certifico que, considerando o permissivo legal e, considerando o retorno 

dos presentes autos à Primeira Instância, remeto a presente ação em vista 

às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 296631 Nr: 6358-60.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO LEOPOLDO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 
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- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Certifico que, considerando o permissivo legal e, considerando o retorno 

dos presentes autos à Primeira Instância, remeto a presente ação em vista 

às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 284797 Nr: 18839-89.2016.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLALNIR LIMA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico que, considerando o permissivo legal e, considerando o retorno 

dos presentes autos à Primeira Instância, remeto a presente ação em vista 

às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 266244 Nr: 7237-04.2016.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMERSON DE OLIVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico que, considerando o permissivo legal e, considerando o retorno 

dos presentes autos à Primeira Instância, remeto a presente ação em vista 

às partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 293153 Nr: 4165-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSOEL SILVA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Certifico que, considerando o permissivo legal e, considerando o retorno 

dos presentes autos à Primeira Instância, remeto a presente ação em vista 

às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 296865 Nr: 6482-43.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Certifico que, considerando o permissivo legal e, considerando o retorno 

dos presentes autos à Primeira Instância, remeto a presente ação em vista 

às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 280222 Nr: 16053-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CRISPIM COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Certifico que, considerando o permissivo legal e, considerando o retorno 

dos presentes autos à Primeira Instância, remeto a presente ação em vista 

às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 226479 Nr: 3620-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON BEZERRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 11324/O

 Desta feita, dê-se vista dos autos à defesa do reeducando para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente justificativa, via memoriais, acerca da 

falta grave que fora imputada ao recuperando, bem como para que no 

mesmo prazo, junte aos autos a respectiva procuração. 14 - Aportando 

aos autos a manifestação da defesa, tornem os autos imediatamente 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 313111 Nr: 16464-81.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:OAB/MT 19892-O

 Vistos.

 1- Ciente quanto à distribuição deste PEP nesta Comarca, em razão do 

reeducando MARCOS BARBOSA estar recolhido na unidade prisional 

desta Comarca.

2- Comunique-se à Penitenciária local acerca desse PEP.

3- Intime-se o reeducando da presente guia de recolhimento, nos termos 

do artigo 107, § 1º, da LEP.

4- Elabore-se cálculo de liquidação de pena, adotando como marco inicial a 

data da última prisão do reeducando.

 5- Cumprido o item anterior dê-se vista dos autos ao Promotor de Justiça 

e à defesa do reeducando para manifestarem.

 6- Se, eventualmente aportar aos autos a informação de que o 

reeducando MARCOS BARBOSA não tem advogado constituído, nomeio, 

desde já, a Defensoria Pública para zelar pelos seus interesses jurídicos, 

oportunidade em que deverá lhe ser concedida vista.

 Cumpra-se e intimem-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 209061 Nr: 10242-05.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCI RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, IVONETE GIACHINI - OAB:22555/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, IVONETE GIACHINI - OAB:22555/O

 Vistos em correição.

Cuida-se de processo executivo de pena distribuído em 06.4.2018 perante 

este juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, no qual Erci Ribeiro 

Filho foi condenado às penas privativas de liberdade que totalizam 10 

(dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano e 04 (quatro) 

meses de detenção e pena pecuniária de 567 (quinhentos e sessenta e 

sete) dias-multa, cada um no valor equivalente à 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso nos arts. 33 da Lei 

nº 11.343/2006; 12 da Lei nº 10.826/2003 (fls. 280/281) e 157, § 2º, I, do 

CP (f. 78).

Todavia, consta que, na decisão proferida em 23.3.2018 (fls. 385/391), 

Erci Ribeiro Filho foi progredido para o regime semiaberto de cumprimento 

de pena e, em 26.3.2018 (f. 393), o reeducando compareceu ao cartório 

da 3ª Vara Criminal local, comunicando que “irá residir na cidade de 

Guarantã do Norte/MT” [sic].

Nessa situação, diante da informação de que o reeducando, progredido 

para o regime semiaberto de cumprimento de pena, irá residir em outra 

comarca, à luz do disposto nos arts. 1º e 158, § 6º, da LEP c.c. 4º, 

“caput”, da LINDB, determino a remessa deste Processo Executivo de 

Pena (PEP Cód. 209061) para o juízo da Vara de Execuções Penais - VEP 

da comarca de Guarantã do Norte/MT, com as devidas anotações no 

sistema informatizado de dados “Apolo”.

Comunique-se ao juízo da VEP da comarca de Guarantã do Norte/MT 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 517 de 616



acerca desta decisão.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 92705 Nr: 10037-20.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTI 

REZENDE - OAB:10.955/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:9945/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 22.11.2017 (f. 623).

Não obstante, intime-se o advogado Reginaldo Monteiro de Oliveira, 

OAB/MT 9945, para, em 05 (cinco) dias, esclarecer se ainda assiste 

juridicamente o reeducando Cleiton Rodrigues da Silva e, em caso 

negativo, comprovar a notificação da renúncia, nos termos do art. 6º do 

Regulamento Geral do Estatuto da OAB.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 311787 Nr: 15658-46.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT - 10641/O

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta, cuidando-se de 

processo envolvendo réu preso, antecipo a audiência de interrogatório do 

réu Lucas Daniel de Carvalho Simioni para 17.5.2018 (quinta-feira), às 

16:30 horas.

Requisite-se o réu ao diretor da penitenciária local (Art. 1.388 da 

CNGCGJ/MT).

Cumpra-se e intimem-se, observando-se o disposto nos artigos 370, §§ 1º 

e 4º, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 312846 Nr: 16302-86.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTI 

REZENDE - OAB:10.955/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 22.11.2017 (f. 08).

Não obstante, em observância ao disposto no art. 587, “caput”, do CPP, 

previamente à conclusão dos autos, intimem-se o Ministério Público e o 

advogado do reeducando (Reginaldo Monteiro de Oliveira, OAB/MT 9945) 

para, em 02 (dois) dias, indicarem as peças dos autos principais de que 

pretendam traslado.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 211436 Nr: 12093-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RANIERI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO os advogados do réu, para, no prazo 

legal, querendo manifestarem-se nos autos acerca da decisão de fls. 

127/130 e parecer do MP ás fls. 134.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 226479 Nr: 3620-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON BEZERRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 11324/O

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 03.4.2018 (fls. 428/431), 

mormente quanto à concessão de vista dos autos à defesa do 

reeducando para, em 05 (cinco) dias, apresentar justificativa por escrito, 

inerente à falta grave noticiada em 13.9.2017 (fls. 394/410).

Intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Ficam Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr.VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA OAB/MT Sob nº16168, E que está disponível para carga os 

Autos código, nº255228, na Comarca de Várzea Grande, referente ao 

pedido de desarquivamento encaminhado no PEA nº525887, em 

01/03/2018, devendo ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.

Ficam Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr.MAURO PAULO GALERA 

MARI OAB/MT Sob nº3.056, E que está disponível para carga os Autos 

código, nº280769, na Comarca de Várzea Grande, referente ao pedido de 

desarquivamento encaminhado no PEA nº529970, em 13/03/2018, 

devendo ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.

Ficam Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. HUGO BARROS 

DUARTE. OAB/MT Sob nº5.373, E que está disponível para carga os Autos 

código, nº243590, na Comarca de Várzea Grande, referente ao pedido de 

desarquivamento encaminhado no PEA nº528364, em27/02/2018, devendo 

ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. DABERSON MACHADO 

BATISTA, inscrito na OAB/MT sob nº7495, que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº348117,na Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na 

Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. DABERSON MACHADO 

BATISTA, inscrito na OAB/MT sob nº7495, que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº325031,na Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na 

Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. LUIZ MARCOS UEBEL. 

inscrito na OAB/MT sob nº9903, que tome ciência de que está disponível 

para carga os autos, que foi desarquivado sob código nº265643,na 

Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na Diretoria do 

Foro, no prazo de 5(cinco) dias

 Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. JOSÉ WILZEM MACOTA,. 

inscrito na OAB/MT sob nº7.481-B, DO CENTRO JURIDICO DA UNIVAG, 

NUCLEO DE PRATICA JURIDICA, que tome ciência de que está disponível 

para carga os autos, que foi desarquivado sob código nº205714,na 

Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na Diretoria do 

Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 528394 Nr: 3401-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E 

CONSULTORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências n.º 3401-91.2018.811.0002 - ID. 528394Vistos 
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etc.(...).Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido de restituição 

formulado por Ferreira e de Caires Advogados e Consultores, referente a 

Guia n.º 30280, nos termos do inc. I, do art. 487, do 

CPC/2015.Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Tribunal de Justiça – TJ/MT para as providências.Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie. Transitado 

em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.P.R.I.Várzea Grande-MT, 

7 de março de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 426980 Nr: 25670-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18882, Ariádine Grossi - OAB:19442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:OAB/MT 9.206, LARISSA 

GAIVA TAQUES - OAB:OAB/MT 18.058

 Certifico que, decorreu o prazo de Suspensão conforme requerido em 

audiência. Pelo exposto, intimo a parte autora a se manisfestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 328320 Nr: 24638-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, ERDS, PRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645, JOSÉ 

WILZEM MACOTA-UNIVAG - OAB:7481-B

 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 pelas credoras/ exequentes, nos termos do art. 922 

do CPC.Determino ao Sr. Gestor que oficie-se o empregador para fins dos 

respectivos descontos e a referida importância retida seja depositada na 

conta acima especificada.Esta decisão servirá também como mandado da 

qual, fica o executado responsável para entregar na empresa 

empregadora a fim de que, o departamento pessoal cumpra a 

determinação contida sob pena de incorrer em crime de desobediência 

Artigo 330 do Código PenalCumpra-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 301092 Nr: 21790-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crislaine Paula Costa Campos 

- OAB:15763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Correa de Moraes - 

OAB:6664

 Certifico que, tendo em vista que a diligência do Oficial de Justiça 

(fls.107/108)foi novamente negativa, intimo a parte autora a se manifestar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 348390 Nr: 14569-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA ´PÚBLICA DE 

VÁRZE GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 Investigação de paternidade

PROCESSO N.º 14569-32.2014 – CÓD. 348390

EXEQUENTE: Claudiana Barros Bezerra

EXECUTADO: MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA

Vistos.

A parte autora foi intimada pessoalmente, via edital, para dar andamento 

ao feito, sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação (fls. 62/63).

Ressalte-se que o processo encontra-se paralisado há mais de um ano 

sem qualquer manifestação de interesse da parte, sendo, inclusive 

tentada sua intimação via Oficial de Justiça, cuja diligência restou 

prejudicada (fls.57).

 Diante de tal cenário, foi determinada a intimação da autora por edital, 

inclusive, a pedido da própria Defensora que assiste a parte, uma vez que 

não conseguiu manter contato com a mesma.

Destarte, a requerente foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento 

no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Revogo a decisão de fl. 32/33.

Sem custa e sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 2 de maio de 2018.

 Dr. José Antônio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 523328 Nr: 165-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YASMIN PINHO LOPES - 

OAB:OAB/MT 21335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- A petição de fls. 17/19 está apócrifa.

II- Intimem-se seus subscritores para sanar a irregularidade no prazo de 

05 dias.

III- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000470-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO ARAUJO DE SOUZA (RÉU)

TIAGO ARAUJO DE SOUZA (RÉU)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000470-35.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, e tendo 

em vista a certidão de ID 13288745, abro vistas: - Aos Advogados da 

Parte Autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Várzea 

Grande/MT, 18 de maio de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 378829 Nr: 25912-25.2014.811.0002

 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: JML, IHML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - 

OAB:OABMT19582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO. O pai reconheceu a paternidade que lhe fora atribuída.Assim 

sendo, antecipo parcialmente os efeitos da tutela, para o fim de determinar 

a expedição de ofício ao Cartório competente para confecção de novo 

documento do infante, anotando o nome que a criança passará a usar I. H. 

LABRES ALMEIDA (fls. 50), bem ainda informando que deverá ser antado 

o nome do genitor ALEXSANDER DE JESUS PAES DE ALMEIDA, avó 

paterna SILENE DE JESUS FERREIRA e avô paterno ANTÔNIO PAES DE 

ALMEIDA.Ademais, diante do reconhecimento espontâneo da paternidade 

pelo requerido (fls. 68), arbitro alimentos provisórios no importe de 40% de 

um salário mínimo, que corresponde R$ 374,80.Os alimentos deverão ser 

colocados à disposição do filho até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

intimação, mediante depósito em conta bancária do infante a ser 

informada, até que tal ocorra, o pagamento deverá ser realizado em mãos 

da genitora, mediante recibo.Oficie-se para abertura de conta 

bancária.Intime-se o requerido, por Oficial de Justiça, para pagar os 

alimentos ora fixados.Sem prejuízo da determinação acima e considerando 

que as partes podem resolver por consenso o valor da verba alimentar, 

guarda e direito de convivência ante as necessidades do filho e condições 

financeiras do genitor, determino seja designada, pela secretaria, de 

conformidade com a pauta da Conciliadora, audiência de conciliação, 

expedindo-se o necessário à realização do ato.Não havendo acordo, 

determino desde já a designação de audiência de instrução e 

julgamento.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 17 de Maio de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 307154 Nr: 3004-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA NEPONUCENO RAMOS DA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 VISTOS etc.

Determinação de fls. 144, para que a executada informe sobre o 

pagamento da meação em 10 (dez) dias.

 Tendo em vista que as tentativas de intimação pessoal da executada se 

mostraram infrutíferas (fls.147-148), bem ainda que sua patrona, intimada 

via DJE, quedou-se inerte (fls. 152).

Assim sendo, da desídia da parte autora em prosseguir com o feito, não 

há alternativa a não ser o arquivamento do feito, que pode ser 

desarquivado de tal se revelar necessário.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 296472 Nr: 16802-70.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADC, RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 411525 Nr: 17492-94.2015.811.0002

 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: JMDSE, ANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

nos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, para o fim de fixar os alimentos 

definitivos em 82,49% do salário mínimo.O pagamento da pensão deverá 

ser feito até o dia 10 de cada mês, mediante desconto em folha do 

pagamento do requerido e posterior depósito em conta da genitora do 

infante, indicada às fls. 11.O valor fixado retroage à citação, como dispõe 

o artigo 13, § 2º, da Lei 5.478/68.Oficie-se para desconto em folha de 

pagamento.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 950,00 (novecentos e 

cinquenta mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, 

observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo. P. R. I.Após 

o trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na 

Distr ibuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 27 de Abri l  de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007942-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. R. (REQUERENTE)

A. M. O. F. D. S. (REQUERENTE)

M. F. D. S. F. (REQUERENTE)

A. O. F. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. F. (REQUERIDO)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o : 

1007942-87.2017.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 23/10/2017 (Id. 10371223), autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 13 de junho de 2018 às 16h00. Várzea Grande/MT, 18 de maio 

de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009020-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. N. F. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. A. N. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1009020-19.2017.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 08/03/2018 (Id11764503), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 13/06/2018, às 16h:30 min. Várzea Grande/MT, 18 de maio de 2018. 

Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

INTIMAÇÃO AO ADVOGADO ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB/MT 

10.604 (UNIVAG) para comparecer na Secretaria do Juízo e retirar petição 

sob protocolo A705570, tendo em vista tratar de juntada de 

credenciamento em processo já arquivado desde 19/4/2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 379371 Nr: 26281-19.2014.811.0002

 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: GWFB, WILSON SOUZA BRANDÃO, MARIA DE 

LOURDES FERREIRA PETROSINE, GIOMAR DE SOUZA GONÇALVES, 

LVFB, KFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORRÊA 

MORAES - OAB:17.965, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - 

OAB:17306, Vanderleia Batista Teodoro - OAB:19202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, 

sobre a devolução do Oficio n. 224/2018, encartada as fls. 239.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231125 Nr: 11254-69.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdO.rpsgJBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): I.B. DE O . REP. POR SUA GENITORA 

JUCINEIA BARROS DE OLIVEIRA, Cpf: 01626382131, Rg: 1.756.379-8, 

Filiação: Leonardo Liberato de Oliveira e Joana de Barros Oliveira, data de 

nascimento: 16/12/1981, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, Telefone 

9241-9713. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco), sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

andamento aos 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, RAYLA BORGES 

SILVA, digitei.

Várzea Grande, 16 de maio de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389276 Nr: 4891-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GQR, MARIA VERA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MOREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Maria Oiveira Tag - 

OAB:, BRUNO HENRIQUE ROCHA - OAB:230904, CAROLINE MORAIS 

PIRES - OAB:17046 - E, Dienes Aparecida Galvão Marques - 

Estagiária - OAB:, JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 5645, Núcleo de Pratica Juridica do UNIVAG - 

OAB:5.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIEL QUEIROZDOS REIS, Filiação: 

Maria Vera de Queiroz e Sidney Moreira dos Reis, brasileiro(a), menor e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA VERA DE QUEIROZ, Rg: 

1524209-9, brasileiro(a), comerciante, Telefone 9210-3818. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco), sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

se manifestar acerca da certidão de fl. 72..

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, RAYLA BORGES 

SILVA, digitei.

Várzea Grande, 16 de maio de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 327409 Nr: 23749-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLDSN, JSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:OAB/MT19.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, 

manifestar quanto a devolução da carta precatória, encartada as fls. 

73/74.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003949-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARVALHO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n°. 1003949-02.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro o pedido de 

consignação realizado pelo autor, devendo a própria parte autora realizar 

o depósito das chaves da unidade 401, bloco 16, do empreendimento 

denominado Parque Chapada dos Buritis, na Secretaria 1ª Vara Cível, 

realizado no prazo de até 05 (cinco) dias. Lavre-se termo. Após, cite-se o 

ré para, querendo, levantarem o depósito, ou em recusa, apresentar 

contestação em 15 dias, sob pena de revelia e consequente extinção da 

obrigação (art. 546 NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1004018-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELLE LEMES ORMOND (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1004018-34.2018.8.11.0002. Vistos... Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não juntou os comprovantes de recolhimentos 

das custas e taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo 

manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002154-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOBILE PRESS GRAFICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002154-29.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

MOBILE PRESS GRAFICA LTDA - ME Vistos... Cumpra-se a decisão 

contida no Id. 4166832, intimando-se a parte credora para manifestar-se 

nos autos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003999-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN KRAUSE BONETI (REQUERENTE)

KARLA KRAUSE BONA (REQUERENTE)

MARGARETH KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Carta Precatória nº1003999-28.2018.8.11.0002. Vistos... Cumpra-se 

integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003967-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE CUIABA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

JORGE LUIZ BRAGA OAB - MT3168/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELA PIRES UNTAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Carta Precatória nº 1003967-23.2018.8.11.0002 Vistos... Oficie-se ao 

Juízo deprecante solicitando nova data para realização do ato, 

considerando que a data inicialmente indicada nos autos está prejudicada, 

a fim de possibilitar o cumprimento do(s) ato(s) deprecado(s) (artigo 267, 

inciso I, do novo CPC). Conste do ofício que, decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem qualquer manifestação/providência, o que será 

certificado nos autos, a precatória será devolvida no estado em que se 

encontra, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso (CNGC/MT), independentemente de nova determinação. Atendida a 

providência supra, cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da 

carta como mandado. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004050-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº. 1004050-39.2018.8.11.0002. Vistos... Apense-se aos autos 

do processo nº 1002346-88.2018.8.11.0002. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 316756 Nr: 13136-27.2013.811.0002

 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: ELISEU SILVA DE CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Marcio de Oliveira - 

OAB:14247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande - MT, 17 de maio de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 322850 Nr: 19266-33.2013.811.0002

 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: WAGNER PEREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A, THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS - 

OAB:14.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:8313/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande - MT, 17 de maio de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 306249 Nr: 2020-24.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:111.080 MG

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 
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do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande - MT, 17 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 420487 Nr: 22244-12.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON WILSON DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

GERAIS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE CRISTINA SANABRIA 

CARVALHO ALVES - OAB:OAB/MT19.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por EDSON WILSON 

DO NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Em face do que consta às fls. 196/1997, em que o credor concorda com o 

valor depositado e requer o levantamento, e considerando que a devedora 

não ofertou impugnação, ao contrário, pediu a extinção do feito, DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor do credor, 

conforme requerido, devendo ser observadas as cautelas de praxe.

Honorários quitados. Custas finais pela devedora, que deverá ser intimada 

para recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, tomando-se por base o valor 

atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas às margens da 

distribuição para lastrear eventual execução fiscal.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 432010 Nr: 2149-24.2016.811.0002

 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: JULIANA DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 2149-24/2016. (Cód. 432010)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

JULIANA DA SILVA DE OLIVEIRA em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA.

Informa o devedor às fls. 121/122 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 128 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 128, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

 PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 14 DE MAIO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 303605 Nr: 24560-03.2012.811.0002

 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: BRUNO JOSÉ DA SILVA, BRUNO JOSÉ DA SILVA, 

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIAM TRANSPORTES LTDA, MARITIMA 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISE MEURI MORAES - 

OAB:11783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FRANCISCO SCHIEVANO 

BONASSI - OAB:67.082/SP, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:OAB-MT 16.943-A

 Processo nº 24560-03/2012. Cód. 303605

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor às fls. 304, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea grande–MT, 17 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 345485 Nr: 12243-02.2014.811.0002

 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: MAUBI DE ALMEIDA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio rivelli - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande - MT, 17 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 414385 Nr: 19077-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431B

 Em decorrência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para o fim de 

DECLARAR INEXISTENTE com relação à parte autora o contrato n.° 

001030634330000, com apontamento de R$ 532,88, indicado no extrato de 

fls. 017.CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos morais ao 

autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).Condeno a parte ré, ainda, em custas 

processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 5% (cinco 

por cento) sobre a condenação, o que reduzo em face do disposto no art. 

90, § 4º, do Código de Processo Civil .Não sendo pagas as custas pela ré, 

anotem-nas às margens da distribuição do feito em seu nome, com base 

na condenação supra fixada, a fim de lastrear eventual Execução 

Fiscal.Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado 

com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do Superior 

Tribunal de Justiça ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação 

(Súmula 362, do STJ ), considerando que a relação aqui discutida é 

extracontratual.Transitada em julgado, intime-se a parte autora para 

querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de 

arquivamento.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias
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 Cod. Proc.: 434275 Nr: 3595-62.2016.811.0002

 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: AIRA CRISTINA GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.REVOGO a tutela 

de fls. 26, determinando que se expeça contramandado.Pelo princípio da 

sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor da ré, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor 

atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva 

do art. 98, § 3º, do CPC . Custas processuais pela autora, cuja obrigação 

deverá ser suspensa na forma do artigo acima citado.Ainda, condeno a 

autora, ex officio, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo 

em 5% sobre o valor atribuído à causa (NCPC, art. 81).Transitada em 

julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426369 Nr: 25323-96.2015.811.0002

 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: WLADERSON WILLIAN DA ROCHA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG NOTICIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELLO 

ACHITTI - OAB:13.624-A, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - 

OAB:19.332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9098

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação de 

Indenização por Danos Morais.Outrossim, CONFIRMO a tutela de fls. 

76.Pelo princípio da sucumbência e por entender que o réu decaiu em 

parte mínima, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor do réu, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2o, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do 

NCPC.Custas processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser 

suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações.Esta sentença é publicada no seguinte 

endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 307570 Nr: 3508-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta Ação Inominada 

contra Interrupção de Fornecimento de Energia Elétrica, Aumento Indevido 

de Consumo e Desconstituição de Débito para DECLARAR ilegais as 

faturas de multa referentes aos meses de janeiro e fevereiro/2013, de R$ 

300,87 e R$ 149,19, respectivamente, bem como, DETERMINAR que a ré 

revise referidos consumos e emita novas faturas, tomando-se como base 

a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores.Ainda, CONFIRMO a 

tutela de fls. 33.Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao 

pagamento integral das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, essas fixadas em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC. Intime-se a ré para 

recolhimento das custas processuais com base na condenação, devendo 

emitir guia pelo site do TJMT, sob pena de amparar eventual Execução 

Fiscal.Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações.Esta sentença 

é  p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e n ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 346070 Nr: 12660-52.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUYARA OLIVEIRA NASCIMENTO PEREIRA, 

ANTONIO HONORATO DO NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAS UBIRAJARA 

CALDAS ARRUDA - OAB:, THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA 

- OAB:OAB/MT 17.009

 Delimito que a prova deverá versar quanto à culpa da ré quanto ao 

acidente objeto da discussão, quais as sequelas sofridas pela autora, o 

grau das lesões e se ainda persistem, se houve diminuição da capacidade 

laboral, a renda da autora quando do acidente, bem como, se houve danos 

estéticos e sua extensão. Delimito, ainda, que a prova deverá ser 

produzida quanto à alegação de culpa concorrente e, em caso positivo, 

qual o grau de participação do condutor da motocicleta em que a autora 

trafegava para consecução do acidente.Para tanto, caberá à autora a 

prova da culpa dos réus – proprietário do veículo e condutora, as lesões 

que sofreu e se ainda apresenta sequelas, sua profissão e renda por 

ocasião do acidente, e se sofreu danos estéticos e o grau.Relativamente 

aos réus, deverão comprovar a culpa exclusiva ou concorrente do 

condutor da motocicleta – companheiro da autora.DA ILEGITIMIDADERejeito 

a preliminar(...)DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIADessa 

forma, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária ao corréu Antônio 

Honorato, ficando prejudicada a análise da impugnação.Reativamente à 

corré Luyara, contudo, por demonstrar sua renda e gastos, conforme 

documentos acostados em sua defesa, CONCEDO-LHE o benefício.DO 

CHAMAMENTO AO PROCESSOtenho que a figura do chamamento ao 

processo é incabível na espécie por não representar qualquer das 

hipóteses do art. 77, do CPC/1973.Para realização da prova pericial 

nomeio o médico Reinaldo Prestes Neto, com endereço profissional na Av. 

Aclimação, n.° 122, Bairro Bosque da Saúde, telefones (65) 

3051-2250/2376. Intimem as partes para apresentar quesitos e 

assistentes técnicos, querendo, no prazo comum de 05 dias.Após, ao 

perito para, em aceitando, apresentar proposta de honorários, devendo 

ser advertido que se trata de processo em que a autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e o valor será pago pelo Estado, mediante 

expedição de certidão de crédito.Havendo concordância, ao Sr. Perito 

para designar data e horário para início dos trabalhos periciais, 

intimando-se da data respectiva as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 331062 Nr: 27352-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO FERRAZ ALBUÉS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DOS SANTOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURAT DOGAN - OAB:6917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Reintegração de Posse.Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora 

ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu, que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 98, § 2º), com a 

ressalva do art. 98, § 3º, do CPC , considerando que a autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.Custas processuais pela 

autora, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC.Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com 

as devidas baixas.Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias
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 Cod. Proc.: 301747 Nr: 22501-42.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, EMILIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - 

OAB:13.287-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13241-A

 Processo n° 22501-42/2012 (Cód. 301747)

Vistos...

À parte ré/apelada para contrarrazoar o recurso de apelação em 15 

(quinze) dias.

Após as formalidades, nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando as 

homenagens deste juízo.

Relativamente ao pedido de suspensão de fls. 62/64, descabe a este juízo 

sua análise por já ter o feito sentenciado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 16 de maio de 2018

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 385137 Nr: 2120-08.2015.811.0002

 AÇÃO: 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): DANIEL JORGE SILVA E ZAROUR, GLEICE 

REGINA DUARTE PREZA E ZAROUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORDELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE 

- OAB:7416/MT, WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:16.470

 Vistos...

Retifiquem-se os dados do processo para Cumprimento da Sentença e 

não “Procedimento de Cumprimento de Sentença-Processo de 

Conhecimento”.

Diante da certidão retro, aplico aos devedores multa e honorários 

advocatícios de 10%.

Defiro o pedido de bloqueio online em contas da parte devedora via 

Bacenjud.

Para tanto, mantenham-se os autos conclusos para as providências 

necessárias, em caráter sigiloso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 15 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002328-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1002328-67.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

19.702,67; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: BENEDITA SOUZA DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME Pessoa(s) a 

ser(em) Citada(s): RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA 

LTDA - ME FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU "EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME", AUSENTE, INCERTOS, DESCONHECIDOS 

E EVENTUAIS INTERESSADOS, BEM COMO, DOS CONFINANTES, na forma 

do art 942 do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 30 (TRINTA) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

petição inicial. RESUMO DA INICIAL: A autora usucapiente na qualidade de 

legítima possuidora (DOC. Anexo), pleiteia neste juízo a sentença 

declaratória de usucapião, com fundamento no que prevê o artigo 1.238, 

Parágrafo Único, do Código Civil, uma vez que exerce a posse mansa, 

ininterrupta, pacífica, duradora e com animus de dono, do imóvel urbano, 

situado no LOTEAMENTO JARDIM PAULA II, “QUADRA 92, LOTE 19”, com 

a metragem da área de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros 

quatrocentos) com registro no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá 

– MT, sob a matrícula nº18.370, do livro 02, as fls. 01, em 04/11/1981 

(DOC. Anexo). DESPACHO/DECISÃO: Vistos...Defiro a assistência 

judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação; Determino ainda, a citação dos 

confinantes e expeça-se edital de citação aos interessados e ausentes, 

pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e 

estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a fim de 

manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EDITAL SERÁ 

PUBLICADO NA FORMA DA LEI, AFIXADO NO ÁTRIO DO FÓRUM DE 

DESTA COMARCA. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 16 de 

maio de 2018. EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) cfs 

SEDE DO 1ª 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) 36861848

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002482-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BIBIANA DE PAULA (AUTOR)

EDIVALDO CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. S. (RÉU)

M. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1002482-85.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: EDIVALDO CARDOSO DA SILVA, DANIELA BIBIANA DE PAULA 

Parte Ré: RÉU: VITOR CLARINDO DA SILVA, MARIA BARROS DA SILVA 

Pessoa(s) a ser(em) Citada(s): RÉU: MARIA BARROS DA SILVA, 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ " MARIA BARROS DA SILVA" acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos 

da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: Os autores na qualidade de legítimos possuidores (DOC. Anexo), 

pleiteiam neste juízo a sentença declaratória de usucapião, com 

fundamento no que prevê o artigo Art. 1.238, Parágrafo Único, do Código 
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Civil, uma vez que exercem a posse mansa, pacífica, duradora e com 

animus domini, do imóvel urbano, situado no Loteamento Jardim Ikaray, 

“LOTE 18, QUADRA 07”, com metragem da área de 360,00m² (trezentos e 

sessenta metros quatrocentos) com registro no Cartório do 5º Ofício da 

Comarca de Cuiabá/MT, sob a matrícula nº. 7.561, fls. 38, Lº 2-A-3 (DOC. 

Anexo). DESPACHO/DECISÃO: Vistos...Defiro a assistência judiciaria ao 

autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o pagamento 

das custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em 

virtude de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão 

somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar 

audiência de conciliação; Determino ainda, a citação dos confinantes e 

expeça-se edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo de 

trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 17 de maio 

de 2018. EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) cfs SEDE DO 

1ª 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) 36861848

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002482-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BIBIANA DE PAULA (AUTOR)

EDIVALDO CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. S. (RÉU)

M. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1002482-85.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: EDIVALDO CARDOSO DA SILVA, DANIELA BIBIANA DE PAULA 

Parte Ré: RÉU: VITOR CLARINDO DA SILVA, MARIA BARROS DA SILVA 

Pessoa(s) a ser(em) Citada(s): RÉU: VITOR CLARINDO DA SILVA 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ "VITOR CLARINDO DA SILVA" acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos 

da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: Os autores na qualidade de legítimos possuidores (DOC. Anexo), 

pleiteiam neste juízo a sentença declaratória de usucapião, com 

fundamento no que prevê o artigo Art. 1.238, Parágrafo Único, do Código 

Civil, uma vez que exercem a posse mansa, pacífica, duradora e com 

animus domini, do imóvel urbano, situado no Loteamento Jardim Ikaray, 

“LOTE 18, QUADRA 07”, com metragem da área de 360,00m² (trezentos e 

sessenta metros quatrocentos) com registro no Cartório do 5º Ofício da 

Comarca de Cuiabá/MT, sob a matrícula nº. 7.561, fls. 38, Lº 2-A-3 (DOC. 

Anexo). DESPACHO/DECISÃO: Vistos...Defiro a assistência judiciaria ao 

autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o pagamento 

das custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em 

virtude de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão 

somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar 

audiência de conciliação; Determino ainda, a citação dos confinantes e 

expeça-se edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo de 

trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 17 de maio 

de 2018. EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) cfs SEDE DO 

1ª 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) 36861848

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002496-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BERSO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO GERVASIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1002496-69.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

46.538,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOSUE BERSO DE MATOS Parte Ré: RÉU: ADALBERTO 

GERVASIO Pessoa(s) a ser(em) citada(s): RÉU: ADALBERTO GERVASIO 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ "ADALBERTO GERVASIO" acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos 

da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: Em 07/06/1978, ADALBERTO GERVÁSIO já qualificado, adquiriu 

do MUNICÍPÍO DE VÁRZEA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº _____________, um lote de terras urbanas com 

296,97 m², localizado na 1ª Zona de Várzea Grande/MT, Bairro Cristo Rei, 

lugar denominado “Bairro da Manga”, na Av. Deputado Gonçalo Botelho de 

Campos, nº 203, conforme consta na Certidão de Registro matricula nº 

6.947 – R.1, registrado as folhas ---, do livro nº 2, em 07/06/1978, no 5º 

Oficio CRI de Cuiabá/MT, consoante documento em anexo (doc. 02). 

DESPACHO/DECISÃO:Vistos...Defiro a assistência judiciaria ao autor, nos 

moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que 

não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente se 

comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino ainda, a citação dos confinantes e expeça-se edital 

de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se 

ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito. 1º 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 17 de maio de 2018 EUCARIS 

TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) cfs SEDE DO 1ª 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) 36861848

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002318-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA DOS REIS SILVA (AUTOR)

ANA MARIA LUIZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1002318-23.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

45.154,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: DJALMA DOS REIS SILVA, ANA MARIA LUIZA FERREIRA Parte 

Ré: RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME 
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ 

"EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME" acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos 

da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: Os autores na qualidade de legítimos possuidores (DOC. Anexo), 

pleiteiam neste juízo a sentença declaratória de usucapião, com 

fundamento no que prevê o artigo Art. 1.238, Parágrafo Único, do Código 

Civil, uma vez que exercem a posse mansa, pacífica, duradora e com 

animus domini, do imóvel urbano, situado no Loteamento Jardim Paula II, 

“LOTE 25, QUADRA 24 A”, consoante de 360,00 m² (trezentos e sessenta 

metros quatrocentos) registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de 

Cuiabá – MT, sob a matrícula nº 18.370, do livro 02 as fls. 01 em 

04/11/1981, deste RGI (DOC. Anexo). DESPACHO/DECISÃO: 

Vistos...Defiro a assistência judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º 

e 4º da Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute 

posse em forma de lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso 

temporal da posse, deixo de designar audiência de conciliação; Determino 

ainda, a citação dos confinantes e expeça-se edital de citação aos 

interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às 

Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EDITAL SERÁ PUBLICADO NA FORMA DA 

LEI, AFIXADO NO ATRIO DO FÓRUM DE DESTA COMARCA. 1º VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 17 de maio de 2018. EUCARIS TAQUES 

PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) cfs SEDE DO 1ª 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) 36861848

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002375-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNATHA EARECKSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1002375-41.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

6.482,03; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOHNNATHA EARECKSON DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME Pessoa(s) a 

ser(em) citada(s): RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA 

LTDA - ME. FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ "EMPREENDIMENTOS 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME" acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: O autor usucapientes na 

qualidade de legítimo possuidor (DOC. Anexo), pleiteia neste juízo a 

sentença declaratória de usucapião, com fundamento no que prevê o 

artigo 1.238, Parágrafo Único, do Código Civil, uma vez que exerce a 

posse mansa, ininterrupta pacífica, duradora e com animus de dono, do 

imóvel urbano, situado no Loteamento Jardim Paula II, “LOTE 18, QUADRA 

96”, com metragem da área de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros 

quatrocentos) registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá – 

MT, sob a matrícula nº 18.370, do livro 02 as fls. 01 em 04/11/1981, deste 

R.G.I (DOC. Anexo). DESPACHO/DECISÃO: Vistos...Defiro a assistência 

judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação; Determino ainda, a citação dos 

confinantes e expeça-se edital de citação aos interessados e ausentes, 

pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e 

estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a fim de 

manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EDITAL SERÁ 

PUBLICADO NA FORMA DA LEI, AFIXADO NO ÁTRIO DO FÓRUM DE 

DESTA COMARCA. 1º VARA VÁRZEA GRANDE, 17 de maio de 2018. 

EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) cfs SEDE DO 1ª 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) 36861848

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000303-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA SANTOS 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000303-18.2017.8.11.0002. 

AUTOR: ADRIANA MARIA SANTOS SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de pedido 

de revisão dos valores referentes aos honorários periciais opostos pela 

ré. O valor fixado, concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, 

remunera condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a 

existência ou não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém 

destacar, que a realização da perícia em comento é minuciosa e se trata 

de trabalho médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o 

diagnostico da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral 

dela advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a 

análise dos quesitos e consequentes respostas. Note-se ainda, que no 

que concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não 

existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é 

necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto 

a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente 

com o trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, vislumbro que o 

montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a 

serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar 

com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento 

ilícito do profissional técnico. No mais, determino a intimação da parte 

requerida, para que no prazo de cinco dias, providencie o depósito dos 

honorários periciais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004855-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BEATRIZ XAVIER DO AMARAL (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004855-26.2017.8.11.0002. 

AUTOR: CLAUDIA BEATRIZ XAVIER DO AMARAL RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré 

matéria preliminar e prejudicial. 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. 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. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. 

Considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço 

profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor d Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. VG., 

18/05/2018 (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005319-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE SILVA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005319-50.2017.8.11.0002. 

AUTOR: KATIA SILENE SILVA QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré 

matéria preliminar e prejudicial. 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. 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. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. 

Considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço 

profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor d Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de maio de 2018. Ester Belém Nunes Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002413-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002413-87.2017.8.11.0002. 

AUTOR: ADRIANO SANTANA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré 

matéria preliminar e prejudicial. 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. 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. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 
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latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. 

Considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio a Fisioterapeuta Viliane De Quadros Fernandes, Perita 

Judicial Método Veronesi, com endereço profissional na Rua da Cereja, 

Bosque da Saúde, CEP: 78050020 - Cuiabá, MT – Brasil, Telefone: (65) 

30273622, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor d Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Ainda, providencie a Sra. Gestora o 

cadastramento do advogado da Seguradora, para fins de recebimento de 

intimações e publicações. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003423-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ISMAEL BARROS SOARES OAB - 799.673.961-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003423-06.2016.8.11.0002. 

AUTOR: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Por verificar 

que o autor atingiu a maioridade civil, nos termos do art. 76 do CPC, 

suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, devendo a parte 

sanear o vício. Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007005-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007005-77.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARILUCE DE ALMEIDA 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

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000631-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERNANDES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO OAB - MT17406/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: 1000631-11.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BRUNO FERNANDES SOUZA 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: 1002033-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JORCI BUENO MAMORE (AUTOR)

ADILES DE ALMEIDA MAMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO)

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO ABRANTES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UELLITON DA SILVA LACERDA OAB - MT21407/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Data: 17.05.2018 Horário: 16:00h Processo n.º 1002033-98/2016 – Ação 

de Indenização Juíza de Direito: Ester Belém Nunes Parte autora: Benedito 

Jorci Bueno Mamoré e Adiles de Almeida Mamoré Advogada: Edione 

Brandão da Silva Parte ré: João Pedro Abrantes dos Santos Advogada: 

Vanessa Cristina Mendes Ferreira Feito o pregão foi constatada a 

presença dos autores, acompanhados de sua advogada, bem como, do 

réu, acompanhado de sua advogada. Pela MMª Juíza foi dito: Oportunizada 

a conciliação, restou exitosa nos seguintes termos: O réu compromete-se 

a efetuar o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em 15 

(quinze) parcelas, sendo as 05 (cinco) primeiras de R$ 1.000,00 (mil reais) 

e as outras 10 (dez) de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada. Os valores 

serão depositados na conta CEF, agência 2685, operação 001, c/c 

20451-9, de titularidade da patrona dos autores, Dra. Edione Brandão da 

Silva, CPF n.° 632.473.131-68, todo dia 25, iniciando-se em 25.06.2018. 

Ocorrendo atraso no pagamento, ocorrerá o vencimento antecipado da 

dívida, com a incidência de multa de 10% sobre o valor da parcela. 

Estando ambas as partes em pleno acordo e pondo fim ao processo, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 200, do 

NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Permaneça o 

processo sobrestado até o cumprimento do acordo. Desde já, as partes 

renunciam ao prazo recursal. Sentença publicada em audiência e dela 

intimadas as partes. Transitado em julgado e cumprido o acordo, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou a MM.ª 

Juíza o encerramento. Eu, _________, digitei e subscrevi. Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002963-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIDAL PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO OAB - MT13860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGURO SA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002963-48.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: VIDAL PAULINO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO 

SEGURO SA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT proposta por VIDAL PAULINO DA 

SILVA em desfavor de BRADESCO SEGUROS S.A. Em face do que consta 

sob a Id. nº 12884313, em que a autor requer a desistência do feito, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC. Sem custas por ser feito novo e sem arbitramento de honorários 

advocatícios por não ter sido formada a relação processual. Decorrido o 

prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004885-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

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: 1004885-95.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por ADEMILSON FERREIRA DA 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 4148929 - Pág. 1 e documentos. 

Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 4586966, 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. Encaminhados os autos à Central de Conciliação a fim de 

participar do Mutirão do DPVAT, a audiência de conciliação restou 

infrutífera conforme termo juntado à Id. nº 4589821 - Pág. 1. Naquela 

oportunidade, a parte autora foi submetida à avaliação médica, conforme 

laudo juntado à Id. nº 4589819 - Pág. 1-2. 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 à prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A partir desse 

entendimento, a parte autora entrou com o pedido administrativo a fim de 

receber os valores referentes ao recebimento do seguro de acordo com o 

grau de suas lesões, o que foi acolhido pela seguradora, e mediante 

perícia administrativa foi pago o valor de R$ 3.712,50 em favor da parte 

autora conforme comprovante de pagamento juntado à Id. nº 4586992 - 

Pág. 45. Com efeito, a indenização prevista para casos como o dos autos, 

deve ser proporcional ao grau da lesão, apurada por especialista. Sobre o 

tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, dispondo a 

Súmula 474, que: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez” (DJe 19/06/2012). É de se observar que a previsão do valor da 

indenização, para casos de invalidez, Lei 6.194/74, art. 3º, “b”, não é fixo 

como no caso da alínea “a”, do artigo 3º, quando do acidente resulta morte 

da vitima, ou seja, a lei fixa apenas o patamar máximo a ser indenizado. 

Ademais, no julgamento do Resp. 1.246.432/RS, examinado sob o regime 

dos recursos repetitivos, assentou: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. 

INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE 

DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO”. Nesse sentido, a fim de apurar o grau de invalidez 

da parte autora, foi realizada a perícia médica, conforme laudo juntado à 

Id. nº 4589819 - Pág. 2, cuja conclusão do expert após análise do 

histórico, exames físico e complementar, e documentos anexados aos 

autos foi que; “O autor foi vítima de acidente envolvendo veículo 

automotor, causando-lhe perda funcional parcial e permanente em 

estrutura torácica (70%) com o redutor de (25%)”. Tal limitação determina 

uma incapacidade parcial e permanente, caracterizada um dano parcial 

incompleto, a ser pago de acordo com a tabela DPVAT (Lei 11.945 de 

2009), senão vejamos; 1ª lesão; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): 

R$ 13.500,00; B) perda funcional/parcial: 100% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25%. D) Totalizando o Valor de R$ (A x B x C): R$ 3.375,00. 

Desse modo, considerando que a perícia médica concluiu que, no caso, a 

indenização deve paga ao segurado, e levando-se em conta que já houve 

pagamento de indenização oriunda do DPVAT, no montante inclusive maior 

na via administrativa (Id. nº 4586992 - Pág. 45), não tendo que se falar 

então em diferença a ser pleiteada, vez que o valor recebido pelo autor na 

sede administrativa está de acordo ao quantum devido apurado pelo Sr. 

Perito. DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito nesta Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT. Feito sem custas por ser o autor 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. Outrossim, considerando ter 

sido formada a relação processual, condeno o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC, com a ressalva do art. 98 do CPC. Decorrido o prazo, certifique o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação, arquivem-se estes 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: 1001374-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DE ARRUDA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001374-55.2017.8.11.0002. 

AUTOR: DORALICE DE ARRUDA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por DORALICE DE ARRUDA 

CUNHA 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 4975210 - Pág. 1 e 

documentos. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 6762140, 

alegando, em preliminar, do requerimento administrativo perante a porto 

seguro cia de seguros gerais – devolução – pendência documental, 

alteração do polo passivo para Seguradora Líder, ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro – 

documentos ilegíveis. 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 

6762170. Encaminhados os autos ao Centro de Solução de Conflitos, a 

audiência restou inexitosa, conforme termo juntado à Id. nº 7984737 - Pág. 

4. Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida à avaliação médica, 

conforme laudo juntado às fls. 7984737 - Pág. 7-8. 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 REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

Entendo não ser requisito a resposta positiva da seguradora quanto ao 

pagamento do prêmio na esfera administrativa, e o STJ pacificou o 

entendimento de que o esgotamento da instância administrativa não é 

condição para o ingresso na via judicial. Motivo pelo qual, rejeito a 

preliminar e indefiro o pedido. 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. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO SINISTRO – 

DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Tenho que a preliminar não merece prosperar, 

vez que os documentos juntados pela parte autora possuem clareza 

suficiente para serem lidos sem quaisquer problemas. 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. 4975196 - 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 

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 (50%) em membro inferior esquerdo (70%). 

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, que o acidente foi 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 MID: 

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 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 
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para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, § 8º, 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: 1001641-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA PACHECO (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: 1001641-61.2016.8.11.0002. 

AUTOR: MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA PACHECO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por MICHELE 

CRISTINA DE OLIVEIRA PACHECO 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 

1854727 - Pág. 1 e documentos. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 3004689, alegando, em preliminar, carência de ação pela 

ausência 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 e 

documentos à Id. nº 3004691 - Pág. 1-4, 3004700 - Pág. 1. Encaminhados 

os autos ao Centro de Solução de Conflitos, a audiência restou inexitosa, 

conforme termo juntado à Id. nº 3668838 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a 

parte autora foi submetida à avaliação médica, conforme laudo juntado às 

fls. 11348350 - Pág. 3-4. 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. 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. 1854798 - 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 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 11348350 - 

Pág. 3-4) concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (75%) no 

ombro 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, que o acidente foi 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 direito: 25% C) Percentual do 

redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 75% D) Valor devido: A x B x C: 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 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 reais 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 
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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: 1004704-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004704-94.2016.8.11.0002. 

AUTOR: RICARDO ALEXANDRE 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 RICARDO 

ALEXANDRE DA 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 3710945 - 

Pág. 1 e documentos. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 

4720466, alegando, em preliminar, carência de ação pela ausência de 

pedido administrativo, e ausência do laudo do IML. 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 4471988 - Pág. 1, 

4471987 - Pág. 2. Encaminhados os autos ao Centro de Solução de 

Conflitos, a audiência restou inexitosa, conforme termo juntado à Id. nº 3 

4590155 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida à 

avaliação médica, conforme laudo juntado às fls. 4590153 - Pág. 1-2. 

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 

DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único instrumento 

capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode ser 

comprovada mediante outros documentos firmados por profissionais da 

saúde ou mediante realização de perícia médica. 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. 3710931 - 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 

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 4590153 - Pág. 1-2) concluiu que a parte 

autora apresenta incapacidade (75%) no ombro 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, que o acidente foi 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 direito: 25% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 75% D) Valor devido: A x B x C: 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 

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 reais e vinte e cinco 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 
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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: 1000896-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY APARECIDO LOPES (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000896-81.2016.8.11.0002. 

AUTOR: VANDERLEY APARECIDO LOPES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por VANDERLEY 

APARECIDO LOPES 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 1620649 - Pág. 1 e 

documentos. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 3058452, 

alegando, em preliminar, carência de ação pela ausência de pedido 

administrativo, e ausência do laudo do IML. 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 4471988 - Pág. 1, 4471987 - Pág. 2, 3058435. 

Encaminhados os autos ao Centro de Solução de Conflitos, a audiência 

restou inexitosa, conforme termo juntado à Id. nº 3217093 - Pág. 1. 

Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida à avaliação médica, 

conforme laudo juntado às fls. 3217090 - Pág. 1-2. 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 DO LAUDO DO IML. O 

laudo do IML não se denota o único instrumento capaz de aferir a invalidez 

permanente da vítima, que pode ser comprovada mediante outros 

documentos firmados por profissionais da saúde ou mediante realização 

de perícia médica. 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. 

1620637 - 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 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 3217090 - 

Pág. 1-2) concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (50%) no pé 

esquerdo (50%). 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, que o acidente foi 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 pé esquerdo: 50% 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$ 3.375,00. 

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$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com 
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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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 414159 Nr: 18996-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA REGINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VANDERLEI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 61/62, 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$ 9.792,81 – CPF: 991.498.261-15).

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, CPC), 

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 CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 342868 Nr: 10193-03.2014.811.0002

 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): ACIVAG -ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

EMPRESARIAL DE VÁRZEA GRANDE, ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:OAB-MT 5924

 Certifico que encaminho ao DJE, intimação da seguinte decisão: Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 146/150). Assim, intime-se a parte requerida/executada, 

para que efetue o pagamento do montante devido, conforme cálculo 

trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Caso não 

haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo anterior, fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a condenação, com 

fulcro no art. 523, § 1º, do CPC. Consigne-se que, após o transcurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, o executado poderá apresentar 

impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 525, NCPC). Procedam-se às alterações 

necessárias, vez que se trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 109594 Nr: 5462-08.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORA ANDRÉA CURVO BORGES LEMES VIEIRA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABOR DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS 

LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flaida beatriz nunes de 

carvalho - OAB:96864/MG, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 222, e, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 100, 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$ 30.418,60 – 

CNPJ: 08.184.983/0001-75).

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, CPC), 

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 CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 54557 Nr: 779-64.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.B.A. DA SILVA TINTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10.407, Paulo 

Sergio Daufenbach - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 100, 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$ 25.546,20 (fls. 103v) – CNPJ: 

02.554.854/0001-45).

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, CPC), 

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 CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 411348 Nr: 17385-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA TEREZINHA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026021/5/2018 Página 535 de 616



SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 151, e, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 141/145, 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$ 8.451,61 – 

CNPJ: 08.816.067/0001-00).

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, CPC), 

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 CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 319822 Nr: 16192-68.2013.811.0002

 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: VANDERLEY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE 

SEGURO DPVAT - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Certifico que deixei de expedir alvará de levantamento em favor da 

requerida, considerando que não indicou os dados bancários necessários 

para tanto, conforme já intimado na sentença proferida de fls. 80/81, em 

sendo assim, encaminho estes autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 230513 Nr: 10671-84.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMILSON COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Conforme decisão de fls 230 republico decisão de fls 221.Vistos. 

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. Sem 

prejuízo do apontamento acima, tendo em vista o seu não comparecimento 

da parte autora na audiência de conciliação do Mutirão realizado pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta Comarca, em igual prazo 

deverá justificar a ausência e informar se tem interesse em participar de 

nova audiência de conciliação a ser designada. Consigno que a ausência 

de manifestação no prazo estipulado implicará na anuência tácita com a 

realização de nova audiência conciliatória, e o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do NCPC. Atente-se a Secretaria deste juízo ao disposto 

no item 2.3.8 da CNGC, segundo o qual, nenhum processo deverá exceder 

a quantidade de 200 (duzentas) folhas em cada um de seus volumes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 318132 Nr: 14505-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:MT 14.230, WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - OAB:15080 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme decisão de fls 45, impulsiono estes autos à remessa de 

expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 84270 Nr: 6401-56.2005.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSINO DE SANTANA, ALMERINDA ANGÉLICA DE 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDEVALTINO SEVERIANO DE ARAÚJO, 

AVELINA SILVEIRA DE OLIVEIRA, ADEMIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:8.936 MT, Ulisses Rabaneda dos Santos - OAB:MT 8.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aquiles - OAB:, AQUILES 

ALMEIDA DE AMORIM - OAB:7096 - MT

 Intima-se as partes para manifestarem quanto a juntada do perito 

conforme fls. (568/572), no prazo de 10 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 287239 Nr: 6553-60.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THR INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE P. A. SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN COLONHESE - 

OAB:241799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT, LUCIANO DE SOUZA REBOUÇAS - OAB:19588, LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA - OAB:19588

 Certifico que deixei novamente de expedir alvará de levantamento, 

considerando que o CNPJ n. 077.162.340/0001-89 foi indicado 

equivocadamente, conforme extrato da conta judicial, ainda destaco, que o 

número assinalado contêm 15 dígitos, quando por ser CNPJ, deveria ter 14 

dígitos, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para manifestar no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 411348 Nr: 17385-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA TEREZINHA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 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$ 42.258,05, em diversas 
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contas bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) 

executado(a), sendo necessário somente a indisponibilidade da quantia de 

R$ 8.451,61, 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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 325355 Nr: 21746-81.2013.811.0002

 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: LUX CONTABILIDADE LTDA, ARMANDO RESLAN 

SALEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVICLIN NUTRIÇÕES E ALIMENTOS LTDA - 

ME, DAILDA CAMILO GOMES SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:MT 12.320, KIVIA RIBEIRO LONGO - 

OAB:13212/MT, LUIZ AUGUSTO CUSTÓDIO ARRUDA - OAB:11.997, 

MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - OAB:OAB-MT 7373

 Vistos, etc.

Instada a se manifestar quanto a irregularidade de representação a 

requerida Dailda Camilo da Silva ME, tão somente trouxe aos autos a 

Certidão de Óbito da sua proprietária (fl. 90).

Tratando-se de Firma Individual (fl. 48) a morte de sua única sócia 

extingue os poderes outrora outorgados na procuração de fl. 47. A firma 

individual é mera extensão da pessoa física ou natural, sendo esta a 

responsável, com seus bens pessoais, pelos atos praticados pela 

empresa e a sua morte implica, necessariamente, no desaparecimento da 

firma por ela intitulada, estando a referida empresa funcionando de forma 

irregular, haja vista que está com sua situação cadastral ativa (fl. 49).

Portanto, o espólio, representado por seu inventariante, é o responsável 

pelos débitos advindos das atividades praticadas pela pessoa jurídica, 

devendo este, consequentemente, figurar no polo passivo.

Considerando que Dailda Camilo da Silva já era falecida à época da 

propositura desta demanda (certidão de óbito fl. 90), com fulcro no artigo 

313, §§1º e 2º, I, do CPC, determino a suspensão do feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias para que, o autor regularize a habilitação do espólio ou dos 

sucessores de Dailda Camilo da Silva, sob pena de extinção do feito 

quanto à esta requerida, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil.

 De outro norte, considerando que houve apresentação de contestação às 

fls. 41/49, faculto à parte requerida Dailda Camilo da Silva ME o prazo de 

10 (dez) dias, para regularizar a representação processual qualificando 

os herdeiros do espólio ou seu inventariante, trazendo cópia do Termo de 

Compromisso, sob pena de ser declarado nula a contestação apresentada 

nos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem-se os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 445374 Nr: 9596-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DOMINGUES ZEQUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PESCADOS LTDA - ME, SIDNEI CORDEIRO EIRELI - ME (AMAZON FISCH)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 374665 Nr: 22793-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DA LIMPEZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE 

LIMPEZA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503-O

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36306 Nr: 5071-63.2001.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILETE LUCHTEMBERG DE CAMPOS, GEOMAR 

KUBA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA, JOSÉ JAIRO DA CRUZ, ELIANDRO GIACOMELLI, JONIL 

ALVES DE OLIVEIRA, Juciane Santoro, Raquel Aparecida Santos e Marido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:OAB/MT 6525

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONIL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: 1)DOS FATOS: a requerente adquiriu de José Jairo da 

Cruz, um imóvel urbano localizado no Jardim dos Estados, o imóvel foi 

vendido ao Sr. José Jairo pelo Sr. Jonil Alves de Oliviera, que o adquiriu da 

Treze Const. e Incorporadora LTDA. A requerente reside no referido 

imóvel, mantendo a posse mansa e pacífica, entretanto a requerente não 

conseguiu regularizar a situação do seu imóvel junto ao Cartório de 

Registros em razão da situação da construtora Trese encontrar SUB 

JUDICE

Despacho/Decisão: Vistos etc.Por primeiro, necessário se faz um resumo 

dos atos praticados no presente processo.Trata-se de usucapião urbano 

requerido por Marilete Luchtemberg de Campos e Geomar Kuba de 

Campos em face de Massa Falida de Treze Construtora e Incorporadora, 

José Jairo da Cruz e Jonil Alves de Oliveira. Decisão inicial às fls. 45, onde 

se determinou a citação dos requeridos, expedição de edital para 

conhecimento de terceiros e interessados, bem assim a citação dos 

confinantes e notificação do Município, Estado e União.Os confinantes 

indicados pelo autor são: - Adelia Mauss Willhermann única citada (fls. 

107); - Daniel Alexandre Mauss, que foi substituído por Eliandro Giacomelli 

e Juciane Santoro (fls. 99/100), não citados;- Raquel Aparecida dos 

Santos, não citada (fls. 57).Até a presente data não se encontra nos 

autos o principal requisito da usucapião, a matrícula do imóvel.O edital para 

conhecimento de terceiros e interessados fora expedido às fls. 51, no 

entanto, não há certificação da respectiva publicação. Os requeridos 

Massa Falida de Treze Construtora e Incorporadora e José Jairo da Cruz 

foram citados, e apresentaram suas defesas às fls. 67/70 e 143/144, 

porém o réu Jonil Alves de Oliveira até a presente data não foi citado 

(certidão de fls. 142).Verifica-se que o Município e a União foram 

notificados, e manifestaram a inexistência de interesse na presente 

demanda (fls. 52 e 62).O Estado manifestou-se às fls. 60/61, pela 

necessidade de encaminhamento de cópia do memorial descritivo, planta 

do imóvel e a respectiva matrícula para posterior manifestação.Oficiado ao 

RGI solicitando cópia integral da matrícula do imóvel, cujo expediente foi 

recebido em 17.03.2015, e até a presente data sem resposta (fls. 148). 

Diante de todo o exposto, determino:1)Reitere o expediente de fls. 148, 

fazendo consignar que é a segunda solicitação feita sem obtenção de 
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resposta. Prazo: 10 dias. 2)Expeça-se mandado de citação aos 

confinantes Eliandro Giacomelli e sua esposa Juciane Santoro, e a 

requerida Raquel Aparecida dos Santos e seu marido se casada for, nos 

endereços indicados às fls. 151. 3)Expeça-se edital de citação ao 

requerido Jonil Alves de Oliveira, com o prazo de 30 dias. 4)Publique-se o 

edital expedido às fls. 51.5)Com a matrícula do imóvel nos autos, oficie-se 

ao Estado de Mato Grosso para manifestação nos autos.Intimem-se e 

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, Dumara klena Nogueira 

de Castilho, digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2017

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 303653 Nr: 24612-96.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA RIBEIRO PEIXOTO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BATISTA FAGUNDES - 

OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante do petitório de fls. 48, passo a análise dos pedidos.

 Embora o diploma processual civil possibilite a realização de citação pela 

via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder 

após o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, 

sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

No que refere ao pedido de citação por edital, entendo que este é precoce 

e não deve ser acolhido, em razão da não comprovação do exaurimento 

das possibilidades do autor em tentar localizar o requerido, conforme 

sugerido na decisão de fls. 41.

Em assim sendo, expeça-se carta precatória à Comarca de Goiânia-GO, 

no endereço declinado às fls. 42, haja vista que a correspondência de fls. 

45 retornou com a informação “ausente”, devendo ser tentada a citação 

pessoal no mesmo endereço.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 437178 Nr: 5253-24.2016.811.0002

 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: IZAIAS FERREIRA LEODORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 105, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 110/111), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, do CPC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 409690 Nr: 16455-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO RIO PARDO 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES GONÇALVES SODRE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE OLIVEIRA REGINA - 

OAB:134.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que as tentativas de citação do requerido, restaram-se 

infrutíferas (fls. 25, 33, 53), mesmo após consulta realizada pelo Sistema 

BACEN-JUD (fls. 38) e Sistema INFOJUD (fls. 43, 44, 45), entendo que 

houve a comprovação do exaurimento das possibilidades do autor em 

localizar o endereço da respectiva ré. De tal modo, não se obtendo êxito 

na localização da requerida nos endereços informados e constante nos 

cadastros da receita, é possível a citação por edital nos termos do com 

artigo 257 do Novo Código de Processo Civil.Neste sentido:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR 

EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Cuida-se de agravo de 

instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de 

citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - Foram realizadas 

cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da empresa devedora 

como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de Justiça certificou, em 

cada oportunidade, que os devedores seriam desconhecidos no local ou 

teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal circunstância encaixa-se nas 

hipóteses previstas no artigo 231 acima transcrito, não havendo porque 

não se proceder à citação por edital requerida. (...) (TRF-2 - AG: 

201302010060226 , Relator: Desembargadora Federal CARMEN SILVIA 

LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/07/2013, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 23/07/2013) (grifei)Deste modo, 

DEFIRO o pedido de citação por edital, com fulcro no artigo 256, II, do Novo 

Código de Processo Civil, e determino a citação por edital da requerida 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do referido 

Código. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do NCPC, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 442535 Nr: 8072-31.2016.811.0002

 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: ALAN JUNIOR MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

Tendo em vista a ausência do autor à perícia designada, bem como a 

devolução da correspondência encaminhada ao seu endereço (fls. 46 e 

139) intime-se o autor para informar o endereço atualizado e completo no 

prazo de 10(dez), dias sob pena de extinção do feito.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, intime-se a 

requerida para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito. Consigne-se que a ausência de manifestação, 

implicará na anuência tácita com a extinção do feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Consigno que, como a parte autora não cumpriu com o seu dever de 

manter o endereço atualizado (art. 77, V, do CPC) fica impossibilitada a 

sua intimação pessoal nos termos do art. 485, §1º. do CPC.

No mais, indefiro o pedido formulado às fls. 141, tendo em vista que a 

perícia médica foi designada juntamente com outras, em regime de mutirão, 

e não houve a intimação válida do autor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 343611 Nr: 10765-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA ALAIDE SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EILISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:OABMT13352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT 6.735

 Vistos etc.

1- Primeiramente, deverá ser certificado a data do decurso do prazo para 

pagamento, conforme decisão de fls. 393.

2 – Intime-se o credor para que se manifeste acerca do depósito efetuado 

às fls. 398. Prazo: 10 dias.

3 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para as 

deliberações pertinentes.

 4 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 295249 Nr: 15470-68.2012.811.0002

 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: CARLA ADRIANI DE ALMEIDA HORA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - 

OAB:4561/MT, FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - OAB:12163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora informou os demais 

herdeiros do de cujos requerendo sua habilitação nos autos (fls. 59/60), 

contudo não juntou procuração em nome destes.

De tal modo, concedo o prazo de 10 (dias) para que a parte autora 

regularize a representação processual dos habilitados.

Com a juntada da procuração, intime-se a requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar requerendo o que entendendo de direito.

Após, tendo em vista que um do herdeiros do falecido é menor de idade, 

dê vistas dos autos ao Ministério Público.

Decorrido os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391322 Nr: 6109-22.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 130. Em consequência desentranhe-se os 

documentos acostados às fls. 91/129, conforme requerido, entregando ao 

subscritor mediante recibo nos autos.

Após, retornem os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 104286 Nr: 437-14.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO LEMES TOSCANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO DA SILVA, DIVINO CAITANO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT, NIVALDO CONRADO PEREIRA - OAB:4925/MT

 Vistos etc.

1 - Defiro o petitório de fls. 817/818. Desse modo, nos termos do art. 838 e 

seguintes do CPC, lavrem-se os respectivos termos dos bens indicados 

pelo exequente às fls. 208 e 210 (parágrafo único), devendo 

imediatamente os devedores serem intimados.

 2 - Por outra banda, a teor do disposto no art. 844 do Novo Código de 

Processo Civil, as averbações deverão ser providenciadas pelo 

exequente, mediante apresentação do termo de penhora, no ofício 

imobiliário competente, independentemente de mandado judicial.

 Assim, indefiro o pedido para determinação à anotação das penhoras nas 

matrículas dos imóveis.

 3 – Ato contínuo, proceda a avaliação dos bens (CPC, art. 870), intimando 

as partes no seguimento do respectivo laudo (CPC, art. 872, § 2º).

4 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 249461 Nr: 8946-26.2010.811.0002

 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: DORACI ONEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com resolução do 

mérito, e declaro a inexistência dos débitos do cartão de crédito 

4160.690*.****.8014 de titularidade da autora Doraci Oneide da Silva. Por 

consequência, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00, 

nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410760 Nr: 17059-90.2015.811.0002

 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: FLÁVIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCAR MULTIMARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e 

condeno a parte requerida Aerocar Multimarcas a efetuar o pagamento no 

valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), referente ao 

dano material, com juros de mora e correção monetária desde a data do 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data que se efetivou a 

compra e venda – 24.04.2014, e por corolário lógico fica rescindido o 

contrato entabulado entre as partes (fls. 33/35), devendo o bem ser 

restituído à empresa requerida. Condeno também a requerida ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, com 

juros de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária incidirá a 

partir do arbitramento (data da sentença).Deixo de determinar a 

transferência da motocicleta que atrelou o negócio, uma vez que a mesma 

já foi transferida para terceiro, conforme extrato que segue em anexo.Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 340087 Nr: 8028-80.2014.811.0002

 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: JOSEMAYRE SIMONE BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BATISTA DE LIMA, UNIMED TRES 

LAGOAS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Gazzotto Campos - 

OAB:OAB/MS 9.208, dilza conceição da silva - OAB:6517 MS, LUIZ 

PAULO DE CASTRO ARECO - OAB:11276

 [...] DECLARO SANEADO O FEITO. Registra-se que, a responsabilidade 

civil atribuída ao médico em relação ao paciente, é subjetiva, devendo ser 

apurada a sua culpa profissional, já a operadora do plano de saúde 

responderá de forma objetiva e solidária em caso de comprovação da 

culpa do médico vinculado ao seu quadro de colaboradores.Portanto, nos 

termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como ponto controvertido: 

1) A comprovação do nexo de causalidade entre os fatos narrados na 

inicial e a responsabilidade imputada aos requeridos. [...]nomeio como 

perita a Dra. Patrícia Reis Pereira, médica perita atuante nesta Comarca, 

com endereço na Rua 24 de outubro, nº 959, Bairro Popular, Cuiabá/MT, 

fone: (65) 3054-1122, e-mail: becker@peritosjudiciais.com.[...]. Intimem-se 

os interessados para no prazo de 15 (quinze) dias indiquem assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC). 

Consignando-se que, os assistentes técnicos deverão apresentar 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a apresentação do 

laudo do perito oficial, independentemente de intimação (art. 477, §1º, do 

CPC).Deixo para designar audiência de instrução e julgamento para após a 

apresentação do Laudo Pericial.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 318690 Nr: 15073-72.2013.811.0002

 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: LMDSB, PATRICIA MARTINS BISPO, MÔNICA 

MARGARETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX - CONCRETO ENG. E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE a presente demanda e julgo extinto o feito com 

resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a 

empresa requerida CONCREMAX – Concreto Eng. e Saneamento Ltda., ao 

pagamento de indenização pelos danos decorrentes do evento danoso, a 

saber:a)DANO MORAL: fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada 

autora, com correção monetária a partir desta data (data do arbitramento) 

e juros moratórios desde a data do evento danoso (art. 398 do CC e 

Sumula 54 do STJ).b)PENSÃO MENSAL: corresponde a 2/3 (dois terços) 

de um salário mínimo, vigente à época do acidente, (R$678,00) que diante 

da culpa concorrente fica reduzido pela metade, ou seja, 50% do referido 

valor, a ser dividida entre as requerentes, [...]Arbitro os honorários de 

sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, considerando o zelo 

do profissional; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado 

pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC e havendo 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, determino o rateio das custas e honorários 

advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte ré, vencida na maior parte 

responsável pelo pagamento do percentual de 60% (setenta por cento) e 

a parte autora pelo pagamento de 40% (trinta por cento). No que tange à 

parte autora, tais exigências ficam suspensas, nos termos do artigo 98, 

§3º, do CPC, haja vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 

59).Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268095 Nr: 15569-72.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 [...]DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: a comprovação da posse mansa e 

pacífica exercida pelo período exigido no instituto da usucapião, haja vista 

a alegação de exceção de usucapião.[...]DEFIRO a produção de prova 

consistente na oitiva de testemunhas, bem assim o depoimento pessoal 

das partes.Finalmente, para a produção da prova oral deferida DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 

15H30MIN.Intime-se a parte autora para apresentar o rol de testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias antes da data assinalada para realização do 

ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). A intimação das 

testemunhas arroladas nos autos pela parte autora deverá ser 

providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).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.[...].Registro que a requerida arrolou 

testemunhas à fl. 76 e tendo em vista que é assistida pela Defensoria 

Pública as testemunhas arroladas deverão ser intimadas pela via judicial 

(art. 455, § 4º, IV, CPC).Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268065 Nr: 15637-22.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFIT FERNEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: a comprovação da posse mansa e 

pacífica exercida pelo período exigido no instituto da usucapião, haja vista 

a alegação de exceção de usucapião[...]DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO PARA O DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 

15H30MIN.Intime-se a parte autora para apresentar o rol de testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias antes da data assinalada para realização do 

ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). A intimação das 

testemunhas arroladas nos autos pela parte autora deverá ser 

providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).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.EXPEÇA-SE mandado para intimação 

pessoal da parte autora e requerida, haja vista o deferimento do 

depoimento pessoal destas, consignando a advertência de que deverá 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo presumidos 

confessados os fatos alegados caso não compareça ou comparecendo, 

se recuse a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, conforme 

previsão do artigo 385, §1º do CPC.Registro que a requerida arrolou 

testemunhas à fl. 85 e tendo em vista que é assistida pela Defensoria 

Pública as testemunhas arroladas deverão ser intimadas pela via judicial 

(art. 455, § 4º, IV, CPC).Altere-se a capa dos autos e registros do Sistema 

Apolo para fazer constar no polo passivo: Aparecida Souza da Silva e 

José Nogueira da Silva, reais ocupantes do imóvel reivindicado.Intimem-se. 

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268529 Nr: 14438-62.2011.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WILHEIM CARLOS TOMESS, REP P/SUA 

INVENTARIANTE MARTA JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: a comprovação da posse mansa e 

pacífica exercida pelo período exigido no instituto da usucapião, haja vista 

a alegação de exceção de usucapião.[...]DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO PARA O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 

15H30MIN.Intime-se a parte autora para apresentar o rol de testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias antes da data assinalada para realização do 

ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). A intimação das 

testemunhas arroladas nos autos pela parte autora deverá ser 

providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).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.EXPEÇA-SE mandado para intimação 

pessoal da parte autora e requerida, haja vista o deferimento do 

depoimento pessoal destas, consignando a advertência de que deverá 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo presumidos 

confessados os fatos alegados caso não compareça ou comparecendo, 

se recuse a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, conforme 

previsão do artigo 385, §1º do CPC.Registro que a requerida arrolou 

testemunhas à fl. 72 e tendo em vista que é assistida pela Defensoria 

Pública as testemunhas arroladas deverão ser intimadas pela via judicial 

(art. 455, § 4º, IV, CPC).Altere-se a capa dos autos e registros do Sistema 

Apolo para fazer constar no polo passivo: Aparecida Souza da Silva e 

José Nogueira da Silva, reais ocupantes do imóvel reivindicado.Intimem-se. 

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 228288 Nr: 8465-97.2009.811.0002

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MONTANHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINUSFIBRA INDUSTRIAL M. E. LTDA, BANCO 

BRADESCO S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, Fábio Arthur da Rocha Capilé - OAB:6187MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que a primeira tentativa de citação da parte 

requerida Pinusfibra Industrial M. E. Ltda não se obteve êxito por 

informação dos correios de “não existe o Nr” (fls. 50).

Às fls. 73, a parte autora informou novo endereço, e também fora tentada 

citação (fls. 75), tendo retornando com a informação “End. Insuficiente”.

Novamente a parte autora, às fls. 90, requer expedição de nova carta 

citação no endereço indicado na inicial, e, novamente retornou com a 

mesma informação “Não existe o Nr”.

Já às fls. 97, a parte autora postulou pela expedição de ofícios ao INSS, 

SEFAZ, empresas de telefonia/internet, energiza e SERASA, a fim de 

buscar o endereço atualizado da empresa requerida.

Pois bem. Considerando que nos endereços das correspondências 

devolvidas às fls. 50 e 75, não há informações de que a empresa mudou, 

necessário se faz a expedição de carta precatória para que seja 

procedida a tentativa de citação.

Em assim sendo, determino:

1 - Oficie-se ao SERASA, INSS e empresas de telefonia VIVO, CLARO e 

OI, nos termos requeridos às fls. 98, informando o CNPJ da empresa 

requerida.

2 – Sem prejuízo do cumprimento do item “1”, Depreque-se à Comarca de 

Mandirituba/PR, a citação da empresa requerida Pinusfibra Industrial M. E. 

Ltda, fazendo constar os dois endereços indicados pelo autor.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 342432 Nr: 9859-66.2014.811.0002

 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: CARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252802, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 Vistos etc.

 Certifique-se acerca do decurso do prazo para apresentação de 

memoriais finais da requerida Hyndai Motor Brasil Montadora de 

Automóveis Ltda.

Após, conclusos para sentenciamento do feito.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 230499 Nr: 10611-14.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CRISTINA BORGES, MAURILIA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:MT 5.994, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 112, necessário se faz 

a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 323620 Nr: 20013-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER GETÚLIO PEDROTTI, NELSI MARIA PEDROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO GOMES DA SILVA, 

ANTONIO MARCOS DE ARRUDA GOMES, CELSO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em análise aos autos, verifico que a parte requerida foi devidamente 

citada, conforme se observa às fls. 87 e 110, contudo, deixaram decorrer 

in albis o prazo para apresentação de contestação (certidão de fls. 111), 

razão pela qual decreto suas revelias, devendo os prazos com relação a 

eles correr em cartório, independentemente de intimação, nos termos do 

art. 345, II, do CPC.

 Processo em ordem, pelo que o declaro saneado.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação da posse mansa e pacífica 

pelos autores, pelo período previsto pelo instituto do usucapião.

 Defiro a produção de prova testemunhal, ficando desde já advertidos de 

que deverão comparecer à audiência de instrução e julgamento a ser 

designada (CPC, §§ 1º e 2º, art. 343).

Pugnando as partes por prova a ser produzida em audiência deverão 

apresentar o rol no prazo de 10 (dez) dias antes da data assinalada para 

realização do ato, sob pena de preclusão (art. 450 do CPC).

Advirto que as testemunhas terão que ser intimadas nos moldes do art. 
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455 do CPC.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de setembro de 

2018, às 15h30min.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 492321 Nr: 9440-41.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER PAULO PETERS, LUIZ FERNANDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI - CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS, 

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, EVALDO LUCIO DA SILVA, CARLOS 

ALBERTO LUCIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALKIRYA CAMELLO - 

OAB:15.157 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406354 Nr: 14766-50.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Vistos etc.

Considerando que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício, nos termos do artigo 10 do CPC, faz-se necessária 

a concessão de prazo para a parte autora se manifestar.

Sendo assim, concedo prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora 

manifeste acerca do petitório de fls. 210/244.

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008167-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008167-10.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANDRE LUIZ RODRIGUES Parte 

Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Tendo em vista a petição de id. 10922885, em que a parte autora informa 

ter recebido uma carta da Requerida, alegando que haveriam supostas 

pendências por conta de exigências de documentos excepcionais ao 

estabelecido na legislação vigente, presumindo-se a negativa do 

pagamento por parte da requerida, DETERMINO que sejam os autos 

encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

visando a realização de sessão de conciliação para o dia 21 de junho de 

2018, às 13horas, Mesa 2, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para o diálogo 

com a presença de um mediador e/ou um conciliador. Dependendo da 

situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em conjunto 

no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para 

resolverem o conflito amigavelmente. 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 (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro ainda que, o 

comparecimento pessoal da parte autora é indispensável, haja vista que 

para eventual proposta de acordo por parte da seguradora faz-se 

necessária a submissão do segurado à avaliação médica para se apurar o 

grau de invalidez. E, o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do 

CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível 

(art. 344 do CPC). Registro ainda que, o comparecimento pessoal da parte 

autora é indispensável, haja vista que para eventual proposta de acordo 

por parte da seguradora faz-se necessária a submissão do segurado à 

avaliação médica para se apurar o grau de invalidez. E, o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea Grande, 9 de maio de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003755-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE UMBERTO CARDOSO SCANDOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003755-02.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JOSE UMBERTO CARDOSO SCANDOLA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. À vista do disposto no art. 334 

do CPC, e considerando que a conciliação/mediação é instrumento efetivo 

de pacificação social, solução e prevenção de litígios; considerando ainda 

que a resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece 

ser imprescindível apoiar, estimular e difundir a sistematização da 

mediação, com o objetivo de reduzir a excessiva judicialização de conflitos 

de interesses e nos termos da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, 

que regula a realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, 

DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de 

conciliação para o dia 21 de junho de 2018, às 13h40m, Mesa 2, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência supra, 

haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador 

e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão ser 

ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, 

serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. 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 (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que, o comparecimento pessoal da parte 

autora é indispensável, haja vista que para eventual proposta de acordo 

por parte da seguradora faz-se necessária a submissão do segurado à 

avaliação médica para se apurar o grau de invalidez. E, o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das ou, comparecendo, não houver 
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autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do 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, 16 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente). André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003804-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FERREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003804-43.2018.8.11.0002. 

AUTOR: RAQUEL FERREIRA DIAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. À vista do disposto no art. 

334 do CPC, e considerando que a conciliação/mediação é instrumento 

efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios; 

considerando ainda que a resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de 

Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, estimular e difundir a 

sistematização da mediação, com o objetivo de reduzir a excessiva 

judicialização de conflitos de interesses e nos termos da Ordem de 

Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de mutirões, bem 

como sobre a pauta específica, DETERMINO que sejam os autos 

encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

visando a realização de sessão de conciliação para o dia 21 de junho de 

2018, às 14horas, Mesa 2, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para o diálogo 

com a presença de um mediador e/ou um conciliador. Dependendo da 

situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em conjunto 

no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para 

resolverem o conflito amigavelmente. 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 (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro ainda que, o 

comparecimento pessoal da parte autora é indispensável, haja vista que 

para eventual proposta de acordo por parte da seguradora faz-se 

necessária a submissão do segurado à avaliação médica para se apurar o 

grau de invalidez. E, o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do 

CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível 

(art. 344 do 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001424-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR)

ADRIANO MARTINS SIMI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001424-47.2018.8.11.0002. 

AUTOR: REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA, ADRIANO MARTINS 

SIMI RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Em análise dos autos, verifica-se que as partes manifestaram-se 

quanto à certidão do oficial de justiça emitida por ocasião do cumprimento 

do mandado (id. 12571966). A requerida pugnou pela revogação da liminar 

concedida, liberando-a por conseguinte para que tome as medidas 

adequadas ao caso, especialmente o corte nos serviços, em razão da 

irregularidade da instalação existente no imóvel dos demandantes (id. 

12834493). Requer, ainda, sejam encaminhadas copias dos presentes 

autos para o Ministério Público para a apuração de crime pela parte autora. 

O Autor, por sua vez, pugnou para que sejam declaradas imprestáveis as 

declarações contidas na certidão do oficial de justiça, que sejam 

instaurada sindicância em desfavor do oficial de justiça, bem como que 

novo Oficial de Justiça cumpra a determinação de emitir certidão 

pormenorizada quanto à situação das instalações elétricas (id. 12819001). 

Pois bem. Não merece prosperar o pedido da requerida de revogação da 

liminar pelos mesmos motivos e fundamentos constantes na decisão de id. 

12174996. Outrossim, indefiro o pedido para determinar que sejam os 

autos encaminhados ao Ministério Público para apuração de irregularidade, 

tendo em vista que referida providencia pode ser realizada pela própria 

concessionária de Energia Elétrica. Contudo, tendo em vista restar 

evidenciado a dificuldade de se adentrar ao imóvel de propriedade da 

parte autora para realizar a medição do consumo de energia elétrica, e por 

não vislumbrar qualquer prejuízo à parte autora, com fulcro no disposto no 

art. 139, III, do CPC, autorizo que a requerida, caso queira, proceda a 

instalação do medidor de energia em local apropriado nas imediações do 

imóvel, possibilitando a aferição do consumo das Unidades Consumidoras 

em questão sem a necessidade de se adentrar na propriedade do autor, 

envidando-se assim maiores problemas entre as partes e/ou seus 

prepostos. Por fim, indefiro os pedidos formulados pela parte autora, tendo 

em vista não vislumbrar qualquer atitude desabonadora na conduta do 

Oficial de Justiça por ocasião do cumprimento do mandado, sendo certo 

que o inconformismo do autor com a conduta do servidor e declarações 

constantes na certidão emitida pelo servidor por não lhe serem favoráveis, 

por si só, não constitui motivo suficiente para desconstituir a certidão 

imbuída de fé pública. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada. Cumpra-se; Várzea Grande, 18 de maio de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004606-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA GALDINO DELGADO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004606-12.2016.8.11.0002. 

AUTOR: MARCIA MARIA RIBEIRO RÉU: MARIA AUXILIADORA GALDINO 

DELGADO Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que houve pedido 

de cumprimento da sentença (id. 10262300). Ante o exposto, intime-se a 

parte requerida/executada, para que cumpra o estabelecido no acordo 

homologado judicialmente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. 

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC. Consigne-se que, após 

o transcurso do prazo sem o pagamento voluntário, o executado poderá 

apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC). Procedam-se às 

alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 18 de maio de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002798-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO BASSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SANTANA DE CAMPOS (RÉU)

JOAO ROBERTO LUPION MELLO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002798-35.2017.8.11.0002. 

AUTOR: GUERINO BASSO RÉU: BENEDITO SANTANA DE CAMPOS, JOAO 

ROBERTO LUPION MELLO Vistos. Em análise dos autos, verifico que o 

autor peticionou requerendo o julgamento antecipado do feito tendo em 

vista que apesar de terem sido devidamente citados os requeridos não 

apresentaram contestação (fls. 10543624). Em que pese ter sido 

certificado que os requeridos deixaram de apresentar contestação apesar 

de regularmente citados (id. 10838383), nota-se que a carta de citação 

encaminhada no endereço do requerido João Rorberto Lupion Mello não foi 

entregue pessoalmente, pois quem a recebeu foi terceira pessoa (fls. 

9763983). Da análise dos artigos 242 e 248, parágrafo primeiro, do CPC, 

depreende-se o caráter personalíssimo do ato citatório da pessoa natural, 

pois a carta deve ser entregue pessoalmente ao citando que assinará 

pessoalmente o aviso de recebimento. E não havendo possibilidade de 

convalidação do ato citatório pelo mero fato de ter sido realizado, por 

aviso postal, em endereço correto do réu, mas na pessoa de terceiro, sem 

comprovação de poderes de representação. Assim, recebida a carta de 

citação, por pessoa diversa do requerido, não teve aquele ciência 

inequívoca da demanda, sendo, de rigor, o reconhecimento do vício de 

citação. Destarte, ante a nulidade do ato, expeça-se nova carta de citação 

de João Rorberto Lupion Mello fazendo constar ARMP. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 18 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003593-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ROBERTO DE LIMA (REQUERENTE)

YASMIN RENATA SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003593-07.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

RENAN ROBERTO DE LIMA, YASMIN RENATA SOARES DE LIMA 

REQUERIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA 

S.A., AYMORE 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 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 a parte 

autora intimada por meio de seus advogados constituídos nos autos. 

Cite-se a parte requerida conforme determinado no Id. 13044747. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002336-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID 13245739.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005512-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON DA SILVA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID 13245537.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004376-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARELY LEBRE ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO)

KATIA FERNANDES DE GERONE OAB - SP221066 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para, no prazo (COMUM) de 

10(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002319-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002695-91.2018.8.11.0002

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:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002695-91.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 14h30, 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. 13028710. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003717-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETH LACERDA DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANA CORREA BAIA OAB - MT21842/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO NASCIMENTO ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003717-87.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MARLETH LACERDA DE ABREU RÉU: JOSE AUGUSTO NASCIMENTO 

ROCHA Vistos, etc. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. 

Conveniente a justificação prévia do alegado, designo audiência para o dia 

17/07/2018, às 14h. Venha o autor apresentar rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente (§4º, art. 

357, CPC). Desde já fica o advogado da parte autora cientificado de que 

cabe a ele o dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte 

informar a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de 

que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Conforme dispõe o artigo 562 do 

CPC, cite-se a requerida para comparecer à audiência, em que poderá 

intervir, desde que o faça por advogado. O prazo para contestar é de 15 

dias (art. 564, caput, do CPC/2015), a partir da intimação da decisão que 

deferir ou não a medida liminar (artigo 564, § único, do CPC/2015), 

seguindo a partir daí o rito do procedimento comum. Intime-se a parte 

autora. Expeça-se o necessário. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE APARECIDA RATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SALETE 

APARECIDA RATTI Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, observo que a parte autora descurou de 

apresentar requerimento administrativo prévio, requisito considerado 

essencial para o processamento da demanda. Nesse passo, saliento que 

em que pese este magistrado anteriormente tenha se filiado ao 

entendimento de desnecessidade de requerimento prévio para o 

ajuizamento da ação de cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o 

Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual civil: introdução ao 

direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18 ed. – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000506-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e dos arts. 1205 e 1210 da CNGC, 
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impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte Autora para, no prazo 

de 05(cinco) dias, diligenciar e informar nos autos a respeito do 

cumprimento da carta precatória encaminhada ao Juízo da Comarca de 

São Paulo-MT. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008018-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

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:

FRANCISCO MIGUEL DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e dos arts. 1205 e 1210 da CNGC, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte Autora para, no prazo 

de 05(cinco) dias, diligenciar e informar nos autos a respeito do 

cumprimento da carta precatória expedida nos autos. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005141-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICCI MAQUINAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.F DE FARIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005141-04.2017.8.11.0002 

AUTOR: RICCI MAQUINAS LTDA RÉU: A.F DE FARIAS Vistos. A parte 

autora, pessoa jurídica de direito privado, salienta que não tem condições 

financeiras de arcar com as despesas processuais, uma vez que em 

13/09/2015 teve o pedido de recuperação judicial deferido na comarca de 

Presidente Prudente/SP, o que evidencia seu desequilibro econômico e 

impossibilidade de custear o processo. A fim de corroborar o alegado, 

aportou aos autos balanço patrimonial dos anos de 2012, 2013 e 2014, 

balancete do exercício de 2015, relatório de impressão de pastas e fichas 

relativo ao ano de 2015 e laudo econômico financeiro, nos Ids. 11280001, 

11280003 e 11280005, o que não é suficiente para salvaguardar sua 

pretensão. Isso porque, em que pese arguir a impossibilidade financeira 

em razão de estar em processo de recuperação judicial, certo que isso 

exatamente traduz a sua viabilidade econômica, considerando que vem 

mantendo a sua atividade empresarial, razão pela qual não caberia a 

concessão do benefício, única e exclusivamente por este argumento, uma 

vez que o deferimento pressupõe a comprovação da alegada 

hipossuficiência, sendo certo que dita concessão apenas é autorizada em 

casos excepcionais. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - 

PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, 

ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade 

somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários 

advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...) 

(STJ - AgRg no REsp 1509032 SP 2014/0346281-0, T4 - QUARTA TURMA, 

Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/03/2015). De outro lado, os documentos 

juntados aos autos a fim de demonstrar a suposta hipossuficiência da 

requerente não são suficientes para comprovar o alegado, na medida em 

que já se encontram desatualizados, considerando que o mais recente 

data do ano de 2015. Outrossim, a parte autora descurou de carrear aos 

autos comprovante de hipossuficiência de seus sócios, consoante 

determinação judicial (Id. 8774489). Destarte, determino venha a parte 

autora, no prazo derradeiro de 30 (trinta) dias, demonstrar 

documentalmente a atual hipossuficiência financeira da empresa e de 

seus sócios, ou, conforme for o caso, proceder ao recolhimento das 

custas e despesas processuais, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000495-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para, no prazo (COMUM) de 

10(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 323910 Nr: 20309-05.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388864 Nr: 4653-37.2015.811.0002

 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: WDSA, LOIDE LUCAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE CIA. DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerente 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/2015. Todavia, sendo o requerente 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.Assim, expeça-se 

alvará para devolução dos valores depositados nos autos à fl. 94 

referente aos honorários periciais para a parte requerida. Transitado em 

julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 

quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo.Ciência ao Ministério 

Público.P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 

17 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452390 Nr: 12958-73.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 
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OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança 

de seguro DPVAT proposta por Valdenir da Silva Souza em desfavor de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, para condená-la ao pagamento 

do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte 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 21.11.2014 (fl. 12), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação (STJ, Súmula 426).Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em 

julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo. P. I. Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 02 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434386 Nr: 3664-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Autos n.º 434386Vistos etc., Trata-se de ação de usucapião movida por 

Domingos Gomes da Silva em desfavor da Empresa Imobiliária São 

Matheus Ltda.Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento 

antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma 

vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para 

formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e 

organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção 

da prova.Assim, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) a origem da posse 

sobre os imóveis lotes 08 e 09; b) o tempo de exercício da posse pela 

parte autora; c) se esta posse é mansa e pacífica; d) se há alguma causa 

interruptiva do exercício da alegada posse; e) a existência de animus 

domini da parte autora; d) a destinação dada aos imóveis pela parte 

autora, especialmente o lote 09.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 (§4º, art. 357, CPC).Por fim, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26/06/2018, às 14:00h.Desde já ficam os advogados 

das partes cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar 

a testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).EXPEÇA-SE mandado 

de intimação quanto às testemunhas arroladas pela parte autora à fl. 17, 

uma vez que representada pela Defensoria Pública.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 02 de maio 

de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 437572 Nr: 5435-10.2016.811.0002

 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: MARELI ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, e resolvo 

o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo 

previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.Transitada em 

julgado a sentença, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de 

cumprimento de sentença, e caso decorrido sem manifestação, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe.P. I. Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 02 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 425740 Nr: 25006-98.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZI ANTONIO FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança 

de seguro DPVAT proposta por Neuzi Antonio Favero em desfavor de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 08.09.2015 (fl. 15), devendo ainda ser acrescido de 

juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426).Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se.Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 03 de maio de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 439753 Nr: 6643-29.2016.811.0002

 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: FRANCISCO MANOEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança 

de seguro DPVAT proposta por Francisco Manoel da Costa em desfavor 

de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 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 02.03.2016 (fl. 19), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426).Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação 
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(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.Várzea Grande-MT, 03 de maio de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449830 Nr: 11823-26.2016.811.0002

 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: ADEILSON SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança 

de seguro DPVAT proposta por Adeilson Santos Silva em desfavor de Itaú 

Seguros de Auto e Residência S/A, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 31.07.2015 (fls. 28/29), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426).Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 20% 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.Várzea Grande-MT, 03 de maio de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436650 Nr: 4966-61.2016.811.0002

 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: WELITON JONH QUINTANA AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de 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 parte autora 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, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo.P. I. Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 03 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435731 Nr: 4470-32.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON QUEIROZ DESIDERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança 

de seguro DPVAT proposta por Denilson Queiroz Desiderio em desfavor 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de invalidez 

permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 31.12.2015 (fls. 18/19), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação (STJ, Súmula 426).Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 03 de maio 

de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426570 Nr: 25422-66.2015.811.0002

 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: ELIZABETE MARIA DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente à linha 

telefônica n. 69 8434-8355, bem como condenar a requerida a pagar a 

requerente à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso, que na espécie quando 

a autora tomou conhecido da habilitação da linha, quer seja, em 

dezembro/2015 (Súmula 54, STJ), com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, por consequência, convalido a liminar 

deferida nos autos. Considerando que “na ação de indenização por dano 

moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 

implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta 

arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a 

natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o 

local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85, § 2º 

CPC).Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora, pelo prazo de quinze (15) dias, findo o qual, nada sendo 

postulado, determino sejam os autos remetidos ao arquivo.P.I. 

Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 04 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 409345 Nr: 16325-42.2015.811.0002

 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: CLAUDIR DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ANTÔNIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - 

OAB:OABMT19582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 427245 Nr: 25786-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMENDINA BONFIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança 

de seguro DPVAT proposta por Ermendina Bonfim da Silva em desfavor de 

Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a 

título de invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 

1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a 

contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 23.10.2015 (fl. 24), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação (STJ, Súmula 426).Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em 

julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 17 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 437586 Nr: 5447-24.2016.811.0002

 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: EDSON RODRIGUES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marcelo alves de souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436658 Nr: 4973-53.2016.811.0002

 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: ALAIR ROSA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 13/06/2017, às 14h00, na Center Clin, 

localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major Gama, n° 

2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT.

 Intimação 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 da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 26345 Nr: 4860-61.2000.811.0002

 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: JOSÉ ALVES FEITOSA, NILZA ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE PAZ DE BOM 

SUCESSO-VÁRZEA GRANDE-MT, PORFÍRIO JOSÉ DA SILVA, DIVINA 

MEDANHA CARDOSO, IRACY DO PRADO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, VANIA FATIMA DE 

PAULA - OAB:OAB-MT 10140

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 323910 Nr: 20309-05.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 428332 Nr: 26475-82.2015.811.0002

 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: JOAO PAULO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TIAGO MARTINS, NATASHA DE 

FIGUEIREDO FERREIRA N. MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - 

OAB:12783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O, Rodolfo Bagatelli Gonçalves - 

OAB:21.452

 Por meio da presente certidão, intimo as partes recorridas para, no prazo 

de 15(quinze) dias, querendo, apresentarem Contrarrazões aos Recursos 

de Apelação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 228435 Nr: 8643-46.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. K. D. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 126/130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 43046 Nr: 10357-22.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JESUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:2404/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 155/157.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005116-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO BENEDITO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGNEY BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1005116-25.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181); 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: SILVIO BENEDITO 

MARQUES DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: HUGNEY BARBOSA 

CITANDO(A, S): HUGNEY BARBOSA, portador da CI/RG, 4746171 SSP/MT, 

e inscrito no CPF sob o n.º 080.389.958-05. FINALIDADE: CITAÇÃO do 

requerido HUGNEY BARBOSA, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta. 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. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por SILVIO 

BENEDITO MARQUES DA COSTA, portador da CI/RG 0390961-1 SSP/MT, e 

inscrito no CPF sob o n.º 384.068.701-25, em face de HUGNEY 

BARBOSA, portador da CI/RG, 4746171 SSP/MT, e inscrito no CPF sob o 

n.º 080.389.958-05. O Requerido em uma verdadeira manobra ilícita, 

aproveitando-se da boa-fé e do bom nome do Requerente financiou no 

nome deste, um veículo automotor: FORD/KA Flex, espécie: passageiro, 

ano de fabricação/modelo 2010/2011, cor Preto, Chassi, placas NJH1791, 

Várzea Grande/MT, Número do RENAVAM 00280768958 .Com efeito, o 

Requerente sem nenhum conhecimento pedagógico e técnico, foi 

conduzido pelo Requerido até a Loja SAGA Veículos sob a simples 

promessa de fazer uma pesquisa de cadastro.Sem saber o que estava 

fazendo, o mesmo fora convencido a assinar alguns papéis achando que 

estava apenas participando de uma inofensiva pesquisa de crédito para 

verificação de crédito.Porém, o que o Requerente não sabia é que estava 

caindo num verdadeiro golpe arquitetado pelo Requerido (dolo), que 

resultou no financiamento do veículo (objeto desta lide).Cediço, o 

Requerido além de se aproveitar-se da boa vontade do Requerente e 

apropriar-se do veículo se recusa a devolvê-lo ao legitimo dono, mediante 

alegações desprovidas de fundamento, caracterizando de forma cristalina 

abuso de confiança, já que de posse do mesmo, este se tornara 

responsável pelo carro. Haja vista que, apesar do financiamento ser no 

nome do Requerente foi o Requerido que recebeu o veículo diretamente da 

concessionária, e após, simplesmente sumiu com o mesmo, estando 

atualmente em lugar incerto e não sabido usufruindo de veículo e 

causando danos irreparáveis ao Requerente.Necessário informar, que o 

Requerido apesar de estar de posse do referido veículo, este não está 

honrando com os pagamentos das prestações do veículo, e tampouco o 

licenciamento, que esta atrasada desde 2013 (doc. anexo).E se não 

bastasse o Requerente tem recebido inúmeras multas em seu nome 

referente ao veículo em comento, fatos estes que estão lhe causando 

prejuízos incomensuráveis (doc. anexo).O Requerido tem plena convicção 

de que o veiculo pertence ao Requerente, até porque possui este registro 

publico do qual consta o verdadeiro proprietário (DUT). Praticando este 

verdadeiro esbulho possessório, na medida em que se nega a devolver 

veículo. Dá-se à presente causa, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

para efeitos meramente fiscais. DESPACHO: Vistos, etc. Inicialmente, no 

que tange ao novo pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a 

tutela de urgência, não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou 

jurídico que possa alterar a convicção anteriormente formada na decisão 

de Id. 11787491. Sobremais, reafirmo que a parte autora não apresentou 

qualquer documento ou fato novo a justificar a reanálise do pedido, motivo 

pelo qual o indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, mantenho, 

novamente, a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos. No impulso, considerando que a parte requerida não foi 

localizada para ser citada nos endereços obtidos perante os órgãos 

conveniados ao Poder Judiciário, defiro o pedido de Id. 12721306 e ordeno 

seja o requerido citado por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias. Por 

oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o 

processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação do edital de 

citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da 

justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação 

da parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimado 

para patrocinar a defesa do requerido. Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Por fim, cancelo a audiência de conciliação designada nos 

autos, uma vez que a parte autora manifestou o seu desinteresse pela 

conciliação, bem como diante da citação ficta ora deferida, o que tornaria 

o ato prejudicado, culminando no retardamento desnecessário da marcha 

processual. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito ADVERTÊNCIA: EM CASO DE 

REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). 

OBSERVAÇÃO: Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, 

cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. Eu, Douglas França Costa, 

digitei e afixei o presente Edital no Átrio do Fórum, lugar público de 

costume. Várzea Grande - MT, 17 de maio de 2018. JULIO ALFREDO 

PREDIGER Gestor Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006653-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA MARQUES DE PAULA (AUTOR)

JEDEAO TONEZIO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER ANTONIO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

EDVALDO SOARES MAGALHÃES (CONFINANTES)

LAURINE SOARES MAGALHÃES (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1006653-22.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

150.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, MINISTÉRIO PÚBLICO, Intimação / Notificação]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: CARMEM LUCIA MARQUES DE 

PAULA, JEDEAO TONEZIO PINTO Parte Ré: RÉU: ESTER ANTONIO DA 

SILVA CITANDO(A, S): eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos da presente ação que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA proposta por CARMEM LÚCIA MARQUES DE PAULA, 

portadora da Cédula de Identidade RG n.º 0542165-9, expedida pela 

SSP/MT, devidamente inscrita no CPF sob n.º 395.328.101-10, e JEDEÃO 
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TONÉZIO PINTO, , portador da Cédula de Identidade RG n.º 907.034, 

expedida pela SSP/MT, devidamente inscrito no CPF sob n.º 

594.289.021-87, em face de ESTÉR ANTÔNIO DA SILVA,, portadora da 

Cédula de Identidade RG n.º 001019975, expedida pela SSP/MS, 

devidamente inscrito no CPF sob n.º 865.704.471-49, residente e 

domiciliado na Av. Frei Coimbra, n.º 72, Residencial Miguel Leão Lanna - 

Bairro Parque Del Rey - Várzea Grande – MT. Os Requerentes desde 

fevereiro do ano de 2005 vinham possuindo o imóvel de 660,00m². que se 

encontra dentro de uma área maior de 6.971,00m². 2. Aconteceu que em 

virtude da alegação de LUCINDO SOARES DE MAGALHÃES ter a posse 

por mais de 10 (dez) anos de toda a área de 6.971,00m², sendo que 

trabalhou para ARY LEITE DE CAMPOS, e, pelos seu tempo de trabalho 

recebeu essa área. Assim, no dia 25 de janeiro de 2008, os Requerentes 

celebraram com CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE E 

BENFEITORIAS de apenas um lote de 360,00m², conforme faz prova de 

xerocópia de documento, em anexo, 3. Ato de continuação, 

permaneceram os Requerentes ocupando a área de 660,00m², desde o 

mês de fevereiro do ano de 2005 de forma mansa, pacífica e exclusiva, 

como se seu fosse, sem interrupção e qualquer constrangimento, nem 

oposição, impugnação, contestação, turbação ou moléstia, com animus 

domini. 4. Eis que, para surpresa dos Requerentes, no ano de 2010, surge 

JANETE MARIA DE MAGALHÃES afirmando ser filha de LUCINDO SOARES 

DE MAGALHÃES e que o imóvel de 300,00m², caracterizada como lote n.º 

39, ocupada pelos Requerentes era seu, e que para que estes pudessem 

seguir na posse teria que comprar, e que o valor seria de R$ 20.000,00 

(Vinte mil reais),podendo os Requerentes parcelar a quantia. 5.. Dessa 

forma, diante dos interesses e de acordo com o tempo que está no imóvel, 

como se dono fosse, que ultrapassa o lapso temporal previsto no artigo 

1.238 do Código Civil, encontram-se presente as condições legais de 

aquisição originária da propriedade, e através da presente ação, buscam 

pelo Poder Judiciário para reconhecer e regularizar a situação de fato 

existente sobre o bem. Dá-se a causa o valor de R$ 150.000,00 (Cento e 

cinquenta mil reais). DESPACHO: Vistos. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. Anote-se. Inicialmente, 

consigno que deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 

334, CPC), haja vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio 

passivo, considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, 

§ 3º, CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Cite-se, pessoalmente, a requerida (Id. 

9656648) e os confinantes (Id. 12280725), bem como citem-se, por edital, 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que 

também apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à 

União, ao Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual 

interesse no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção 

de desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 

9656648), bem como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 12280764) e da 

planta e memorial descritivo do bem (Id. 9656834). Oficie-se, ainda, ao 1º 

Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, com cópia da 

matrícula do imóvel (Id. 12280764), determinando as anotações devidas 

quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital 

para conhecimento de eventuais interessados, como previsto no artigo 

259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à 

vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados 

no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o processo não 

pode ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo 

sistema processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, 

sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o 

que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 

Às providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). OBSERVAÇÃO: Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Eu, Douglas França Costa, digitei e afixei o presente 

Edital no Átrio do Fórum, lugar público de costume. Várzea Grande - MT, 

17 de maio de 2018. JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003919-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003919-64.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO EXECUTADO: ALEX ROSA JORGE DA 

CUNHA Vistos, etc. Compulsando os autos, observo que a parte 

exequente formulou pedido visando a concessão de gratuidade da justiça, 

sob a alegação de não ter condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo do próprio sustento. Pois bem, nos termos do 

artigo 98, caput, do CPC, para a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, basta à assertiva do interessado de que não possui condições 

financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem 

presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” 

(relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a declaração torne 

insuficiente para a comprovação da alegada escassez de recursos 

apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, 

implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado 

entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado.(...)” (STJ AgRg no Ag 

957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos 

como pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Nesse 

contexto, conforme imposto de renda anexado no Id. 13195092, referente 

ao exercício financeiro de 2018, é possível constatar que o exequente 

possui patrimônio declarado totalizando o valor de R$ 873.399,18 

(oitocentos e setenta e três mil trezentos e noventa e nove reais e dezoito 

centavos), e percebe o valor mensal aproximado de R$ 26.000,00 (vinte e 

seis mil reais), bem como adquiriu um veículo em 2017. Outrossim, 

denota-se que o exequente é servidor público, portanto, possui 

estabilidade financeira, de modo que não é crível a alegação de que não 

possui condições de arcar com as custas do processo. Esses fatos, só 

por si, se apresentam como prova hábil para elidir a gratuidade postulada, 

haja vista que o benefício está vinculado à prova efetiva da 

hipossuficiência, o que inexiste na espécie. Com efeito, não cabe ao 

Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Esta 

interpretação, conforme o texto constitucional, não ofende ao disposto no 

art. 98 do CPC, já que deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV, do art. 5º, 

da Constituição da República. A corroborar, colho o seguinte aresto: 

“IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A 

PARTE TEM POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POBREZA E 

MISERABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve 

ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Tendo a parte demonstrado cabalmente a 

capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita para atender às 

custas e despesas processuais, a revogação do aludido benefício é 

medida que se impõe.”[1] Portanto, deixando o exequente de demonstrar, 

de modo satisfatório, a impossibilidade financeira de suportar os custos e 
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as despesas processuais, através de documentos idôneos, a não 

concessão do benefício é medida que se impõe. Igualmente, inviável a 

concessão do parcelamento das custas, uma vez que tal medida é 

concedida àqueles que demonstram a impossibilidade momentânea de 

arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, o que não 

restou comprovado no presente caso, conforme acima ressaltado. Posto 

isso, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte exequente. Para tanto, 

determino venha o exequente, 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. Às providências necessárias 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 

87262/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 27/11/2013, Data da publicação no DJE 06/12/2013.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001424-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

ROBERTO FRANCA AUAD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001424-81.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE MARIO DE SOUZA GONCALVES REQUERIDO: 

ROBERTO FRANCA AUAD, RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de ter sido 

oportunizado ao autor a alteração da inicial para a substituição de um dos 

réus, nos termos do art. 338 do CPC, este se limitou a requerer a 

permanência do requerido Roberto França no Polo passivo, restando 

precluso o direito de substituição do polo passivo, previsto no mencionado 

artigo. De outro norte, conquanto o processo esteja na fase de 

saneamento, verifico que o pedido de denunciação à lide não foi 

analisado, pelo que passo a apreciá-lo. Assim, não havendo oposição da 

parte autora, acolho o pedido de denunciação à lide no prazo de defesa 

(CPC, art. 125), via de consequência, determino a citação do denunciado 

para contestar, no prazo legal, sobrestando-se o processo. O 

denunciante deverá providenciar a citação nos prazos referidos no art. 

126 c/c art. 131 do CPC, sob pena de a ação prosseguir somente contra 

ele. Atente-se aos dados e endereço da denunciada à lide informado na 

petição de id. 10460075. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 18 de 

maio de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004369-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004369-75.2016.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: HELIO GOMES DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos, etc. Helio Gomes da Silva propôs ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros, alegando que em 04/09/2016 foi vítima de acidente com veículo, 

o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja 

condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da 

sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 3652696 

a 3652717. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 4841863), 

sendo que a requerida apresentou contestação (id. 4961756), alegando 

preliminarmente a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo e falta de interesse de agir em virtude da falta de prévio pedido 

administrativo. No mérito afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no id. 5517792. No id. 10513221 foi juntada a 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

10526785 e 10734197. No Id. 11453023 foi determinado a juntada de 

requerimento administrativo extrajudicial, o qual a parte autora colacionou 

aos autos no Id. 12836172. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por Helio Gomes da Silva em 

desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. Da necessidade 

de alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo 

requerido, de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que 

conste como representante processual a Seguradora Líder, face ao que 

dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de 

Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios 

responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios 

DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o que foi 

ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora o requerido afirme 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta não 

pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Desta forma, rejeito a 

preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida que a parte 

autora não comprovou que juntou os documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, bem como não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme ids. 12836172. 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 
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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) Portanto, rejeito a referida preliminar. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que 

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 do autor 

relacionada à sua estrutura abdominal , restando afetada a sua 

capacidade funcional em 25%, conforme se observa por meio da 

avaliação médica juntada no Id. 10513221, bem como restou comprovado 

também o acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a 

inicial. Assim, diante desses elementos restou comprovado o nexo de 

causalidade entre o trauma sofrido pelo autor relativo ao acidente de 

trânsito descrito na inicial e a lesão permanente em sua estrutura 

abdominal. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para 

o recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de sua estrutura abdominal 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 crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado na Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação 

de 25% de 100% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte 

autora foi quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 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). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Helio Gomes da Silva em 

desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, 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 04/09/2016 (id. 3652699), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003457-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR STANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003457-78.2016.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLAUDEMIR 

STANTE Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Claudemir 

Stante propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Banco Bradesco Seguros S/A, alegando que em 05/09/2016 

foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez 

permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente no valor de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os 

documentos de id. 3224130 a 3224145. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (id. 4597861), sendo que a requerida apresentou contestação 

(id. 4279635), alegando preliminarmente a necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo, ilegitimidade do Banco Bradesco S/A 

para figurar no polo passivo da demanda, a falta de interesse de agir em 

virtude da falta de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e 

sucumbência autoral e ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito aduz que o 

Boletim de Ocorrência apresentado pela autora não é capaz de comprovar 
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os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral, bem 

como alega a inadimplência do seguro obrigatório por parte do proprietário 

do veículo à época do sinistro. Afirma inexistir provas quanto à alegada 

invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento 

da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no id. 7984451. No id. 10710847 foi a juntada da 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

10736731 e 10824382. Em seguida foi determinada a apresentação do 

requerimento administrativo no Id.11452837, o qual a parte autora juntou 

no Id. 12836308. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT proposta por Claudemir Stante em desfavor de Banco 

Bradesco Seguros S/A. Da necessidade de alteração do polo passivo No 

tocante à preliminar aventada pelo requerido, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da ilegitimidade passiva do Banco 

Bradesco S/A Afirma o banco requerido ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da lide, pois não faz parte do consórcio nem opera com o 

DPVAT, mormente por não possuir autorização legal para tal desiderato. 

Assim, requer a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 

Desde já observo que a presente preliminar não deve prosperar. Isso 

porque é de conhecimento público que o Banco Bradesco, um dos maiores 

grupos econômico do país, é constituído por um conglomerado de 

empresas, dentre as quais o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguradoras estas 

participantes do seguro DPVAT. Assim, evidente que o requerido é parte 

legitima para responder a presente ação, uma vez que se trata de 

hipótese em que o Banco integra o mesmo conglomerado econômico das 

seguradoras acima nominadas, podendo, portando, responder pelo seguro 

DPVAT, como uma responsabilidade inerente a seguradora que se 

confunde facilmente com as atividades do banco requerido. Ademais, as 

atividades inerentes às empresas do conglomerado, por mais diversa que 

seja, sempre acontecem e são executadas ou incrementadas junto às 

inúmeras agências do Banco requerido, de modo que as seguradoras a 

esse sem assemelham. De tal forma, em face da teoria da aparência 

conjugada com o princípio da boa-fé, deve-se reconhecer a legitimidade 

passiva do banco requerido para compor a presente lide. Sobre o 

assunto: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 

- PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - 

DEBILIDADE PERMANENTE DO TORNOZELO E DEFORMIDADE DO PÉ 

DIREITO - INCAPACIDADE PARCIAL – (...) - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Em face do princípio da boa fé, aplica-se a Teoria da Aparência 

para determinar que o banco que integra o mesmo conglomerado 

econômico da seguradora, pode responder pela indenização do seguro 

DPVAT, como uma responsabilidade inerente à seguradora, que se 

confunde facilmente com suas próprias atividades, pois, sempre 

executadas nas agências do banco. (...) Restando evidente sinistro, as 

despesas médicas e suplementares discriminadas, devidamente 

comprovadas nos autos e não contestadas, o reembolso é devido, 

observado o limite legal, consoante o determinado na sentença.” (TJMT - 

Ap 104395/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2012, Publicado no DJE 

21/03/2012) Sendo assim, rejeito a presente preliminar Da falta de 

interesse de agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, 

sob a alegação de que a parte autora não esgotou a via administrativa 

para pleitear o seguro. Pois bem. Compulsando os autos observo que 

alegação da ausência de prévio requerimento administrativo foi suprida 

pela parte autora, conforme se observa no Id. 12836308. 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) Outrossim, o Poder 

Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do 

direito. Portanto, rejeito a respectiva preliminar. Da sucumbência Quanto ao 

pedido de sucumbência autoral registro que o mesmo confunde-se com o 

mérito devendo com este ser analisado. Ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido do processo No tocante a 

alegação veiculada pela requerida, de que falta pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em 

vista que o comprovante de endereço carreado esta em nome de 

terceiros, observo que a petição inicial está material e formalmente 

constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, sendo certo 

que o comprovante juntado no id. 3224145 constitui-se em documento 

hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para o 

prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 
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alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que a requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido unilateralmente, ressalta 

a inexistência de provas quanto à invalidez permanente e afirma que o 

proprietário do veículo envolvido no sinistro encontrava-se inadimplente 

com o pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório, razão pela qual o 

pedido inicial deve ser julgando improcedente. No entanto, havendo nos 

autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito nos autos. 

Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são capazes 

para comprovar o envolvimento do requerente em acidente envolvendo 

veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 3224140 o Boletim de 

Atendimento emitido pelo Hospital Regional de Sinop no qual consta que a 

parte autora sofreu acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta. 

Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro relatando o 

acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, 

estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente envolvendo 

veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. No que diz 

respeito à alegação da requerida de que o proprietário do veículo não 

havia realizado pagamento do prêmio do seguro DPVAT e por esta razão 

entende como legítima a recusa ao pagamento da verba indenizatória, 

ressalto que a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do 

proprietário do veículo envolvido no sinistro não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização a teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do 

STJ. Nesse sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR 

ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 

257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA 

DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização.” Observados os ditames das 

alíneas do § 3º do art. 20 do CPC, a manutenção da verba honorária é a 

medida que se impõe.É prescindível que o julgador manifeste-se acerca 

dos dispositivos citados pelas partes, para fins de prequestionamento.” 

(TJ-MT - Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, 

temos que, para o caso dos autos necessário para a concessão do 

seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente da 

autora relacionada ao seu tornozelo esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 75%, conforme se observa por meio da 

avaliação médica juntada no Id. 10710847, bem como restou comprovado 

também o acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a 

inicial. Assim, diante desses elementos restou comprovado o nexo de 

causalidade entre o trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de 

trânsito descrito na inicial e a lesão permanente em seu tornozelo 

esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para 

o recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu tornozelo esquerdo em 75%, a lei estabelece 

o pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade apurado na 

Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Claudemir Stante em 
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desfavor de Banco Bradesco Seguros S/A, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 05/09/2016 (id. 3224140), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001311-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENILDA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001311-30.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CENILDA MARTINS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Cenilda Martins propôs ação de cobrança 

de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais alegando que em 27/09/2016 foi vítima de acidente com 

veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja 

condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da 

sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

7365542), na sequência, a requerida apresentou contestação (Id. 

7133003), alegando preliminarmente a necessidade de alteração do polo 

passivo, a falta de interesse de agir em razão da ausência de 

comprovação do prévio pedido administrativo, afirmou que não pode ser 

penalizada com os ônus sucumbenciais, alegou ausência de requerimento 

administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela 

parte autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois 

foi produzido de forma unilateral, bem como alega inexistir provas quanto à 

alegada invalidez permanente. Ressalta também que havendo condenação 

o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, aduz que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte 

autora impugnou a contestação no Id. 9340009. No Id. 11226275 foi 

juntada a avaliação médica. Em seguida, as partes se manifestaram nos 

Ids. 11531715 e 11566221. Após, os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Cenilda Martins em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de 

alteração do polo passivo A requerida alega preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, no 

entanto não merece acolhimento, uma vez que a própria Seguradora Líder 

integra o polo passivo da presente demanda. Dessa forma, afasto a 

presente preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida 

ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Pois bem. 

Compulsando os autos observo que alegação da ausência de prévio 

requerimento administrativo foi suprida pela parte autora, conforme se 

observa no Id. 5487584. 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) Outrossim, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Portanto, rejeito a 

respectiva preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência 

autoral registro que o mesmo confunde-se com o mérito devendo com este 

ser analisado. Do requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais e falta de interesse de agir Aduz a parte requerida que 

os documentos apresentado pelo autor não comprovam a realização do 

requerimento administrativo, tendo em vista que não restou comprovado 

nos autos que a entrega dos documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo perante a seguradora Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Ainda, 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. 5487584. 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 a presente preliminar. 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, tendo em vista que o comprovante de endereço carreado esta 

em nome de terceiros, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

sendo certo que o comprovante juntado no id. 4958458 constitui-se em 

documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para 

o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 
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em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido posteriormente ao 

acidente, bem como ressalta a inexistência de provas quanto à invalidez 

permanente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do 

requerente em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que 

consta no Id. 4958557 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro Municipal no qual consta o histórico de “colisão bicicleta + carro”. 

Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro relatando o 

acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, 

estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente envolvendo 

veículo automotor, torna-se despicienda a juntada do Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada ao seu pé esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, e lesão neurológica em 25%, conforme se 

observa da avaliação médica no Id. 11226275, bem como restou 

comprovado também o acidente sofrido, consoante os documentos que 

instruem a inicial. Assim, diante desses elementos tenho que restou 

comprovado o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pelo autor e a 

sua lesão neurológica e lesão permanente no pé esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante a sessão de 

conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, 

tendo em vista que os documentos necessários para o recebimento do 

seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu pé esquerdo em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 

50%, do valor total da indenização para os casos em que ocorre a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés. Portanto, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado no laudo pericial, razão pela 

qual reputo razoável a fixação de 50% de 50% 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$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

senta e cinco reais). Já quanto à lesão neurológica o valor da indenização 

pode corresponder até 100% do valor total da indenização estabelecida 

em lei. Assim, considerando que a lesão do autor foi quantificada em 25%, 

o valor devido corresponde à R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e 

cinco reais), referente a 25% de 100% do valor para os casos em que 

ocorre lesões neurológicas. Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro 

para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Cenilda Martins em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento totalizando o valor de R$ 6.750,00 (seis mil, 

setecentos e cinquenta 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 27/09/2016 (Id. 4958557), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 
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providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003951-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COTRIN FELIX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003951-06.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FRANCISCO COTRIN FELIX Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Francisco Cotrin Felix propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, alegando que em 04/12/2015 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

9983911), sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 9755864), 

alegando a necessidade de alteração do polo passivo, necessidade de 

requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo, a ausência de pressuposto de constituição válida do 

processo e afirmou que não pode ser penalizada com os ônus 

sucumbenciais. No mérito aduz que a parte autora não comprovou o nexo 

causal entre a lesão e o acidente, visto que o Boletim de Ocorrência 

apresentado não foi lavrado por autoridade policial, bem como a 

necessidade de juntada de documento com assinatura com firma 

reconhecida em cartório. Alega ainda que havendo condenação o 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, aduz que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte 

autora impugnou a contestação no Id. 10007211. No Id. 11655942 foi 

juntada a avaliação médica. Em seguida, as partes se manifestaram nos 

Ids. 11676370 e 11773130. Após, os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Francisco Cotrin Felix 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, 

de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o 

artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Do requerimento administrativo 

perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e falta de interesse de agir 

Aduz a parte requerida que os documentos apresentado pelo autor não 

comprova a realização do requerimento administrativo, tendo em vista que 

não restou comprovado nos autos que a entrega dos documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo perante a seguradora 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Ainda, 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. 7747736. 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 a presente preliminar. 

Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral registro que o 

mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser analisado. 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, tendo em vista que o comprovante de endereço carreado esta 

em nome de terceiros, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

sendo certo que o comprovante juntado no id. 7747469 constitui-se em 

documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para 

o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 
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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. Inicialmente, salienta a seguradora requerida que a parte 

autora juntou diversos documentos, dentre eles procuração e documentos 

pessoais, os quais apresentam diferença gritante entre as assinaturas 

apostas, motivo pelo qual pugna pela juntada de outro documento com 

assinatura autenticada em cartório para conferência das assinaturas. A 

despeito das alegações da parte requerida, não verifico a alegada 

discrepância entre as assinaturas constantes nos documentos 

colacionados na inicial, cujas rubricas, a olho nu, apresentam-se 

simétricas. Não se pode olvidar também que a assinatura aposta no 

documento de identidade data do ano de 1983, de modo que jamais 

poderia ser idêntica as assinaturas apostas nos demais documentos 

datados do ano de 2017, à vista do longo decurso de tempo que contribuiu 

para a modificação, ainda que mínima, da forma de escrita. Assim, salvo 

melhor juízo, entendo desnecessária a juntada de outro documento com 

assinatura autenticada em cartório, uma vez que os documentos que 

acompanham a inicial se afiguram suficientes para comprovar a identidade 

da parte autora. De outro lado, a requerida alega que o requerente não 

juntou nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, 

pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações contidas 

na inicial em razão de ter sido produzido após a ocorrência do sinistro. No 

entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar o envolvimento do requerente em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 7747633 

Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar, o qual foi 

emitido pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta a seguinte descrição 

acerca do autor “paciente com histórico de atropelamento”. Ademais, a lei 

não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha 

que obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se despicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu membro inferior esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 11655942, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu 

membro inferior esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para 

o recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu membro inferior esquerdo em 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 considerando o grau de 

debilidade apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 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). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Francisco Cotrin Felix em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte 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 04/12/2015 (Id. 

7747633), devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 
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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 

arquivados. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006099-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006099-87.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOAO LUIZ FRANCA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. João Luiz França propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, alegando que em 12/06/2017 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). A inicial foi instruída com os documentos de id. 

9370043 a 9370107. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

9986320), sendo que a requerida apresentou contestação (id. 9875319), 

alegando preliminarmente a necessidade de inclusão da seguradora líder 

no polo passivo, necessidade de requerimento administrativo perante a 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e a falta de interesse de agir em 

virtude da falta de prévio pedido administrativo e princípio da causalidade e 

sucumbência autoral. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na 

inicial, pois foi produzido de forma unilateral, bem como alega a 

inadimplência do seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo à 

época do sinistro. Afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no id. 10060802. No id. 11664049 foi a juntada da 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

11677036 e 11772719. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por João Luiz França em desfavor 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de alteração do 

polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, de que se 

faz necessária a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 

5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Do requerimento administrativo 

perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e falta de interesse de agir 

Aduz a parte requerida que os documentos apresentado pelo autor não 

comprova a realização do requerimento administrativo, tendo em vista que 

não restou comprovado nos autos que a entrega dos documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo perante a seguradora 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Ainda, 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. 9370107. 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 a presente preliminar. 

Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral registro que o 

mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser analisado. Do 

mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 

6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que a 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente, ressalta a inexistência de provas quanto à invalidez 

permanente e afirma que o proprietário do veículo envolvido no sinistro 

encontrava-se inadimplente com o pagamento do prêmio do Seguro 

Obrigatório, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgando 

improcedente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do 

requerente em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que 
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consta no Id. 9370092 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu acidente de 

trânsito envolvendo uma motocicleta. Ademais, a lei não traz em seu bojo 

que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. No que diz respeito à alegação 

da requerida de que o proprietário do veículo não havia realizado 

pagamento do prêmio do seguro DPVAT e por esta razão entende como 

legítima a recusa ao pagamento da verba indenizatória, ressalto que a 

inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do proprietário do 

veículo envolvido no sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização a teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do STJ. Nesse 

sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO 

PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ 

– VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES 

DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – 

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos 

da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização.” Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do 

CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe.É 

prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados 

pelas partes, para fins de prequestionamento.” (TJ-MT - Ap 102706/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu polegar esquerdo, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 75%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 11664049, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em seu polegar esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 

em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu polegar esquerdo em 75%, a lei estabelece o pagamento 

de até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 75% 

de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por João Luiz França em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 12/06/2017 (id. 9370092), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005929-18.2017.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MIRIAN GONCALVES LIMA Parte 

Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Mirian Goncalves 

Lima propôs a presente ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido de indenização por danos morais em face de Telefônica Brasil S/A, 

aduzindo, em suma, que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito (SPC/Serasa) pela empresa requerida pelo suposto débito no 

valor de R$ 107,38 (cento e sete reais e trinta e oito centavos), referente 

ao contrato nº 0256555654. Aduz a requerente que chegou a contratar 

um plano de internet e linha móvel e ficou acordado que a ré iria enviar 

para o endereço de sua residência o chip do plano. No entanto, esse chip 

nunca foi entregue. Alega ainda, desconhecer o débito em questão, uma 

vez que não utilizou a linha em virtude de não ter sido entregue, bem como 

afirma que diante do abalo de crédito indevido e suportado, vem sendo 

tratada como “caloteira”. Requer seja declarada inexigível a dívida cobrada 

pela requerida, bem como a condenação do requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Juntou documentos nos Ids. 9293960 e 9293967. Citada, a 

requerida apresentou contestação no Id. 9976357, a qual veio instruída 

com os documentos de Id. 9976352, na qual afirmou preliminarmente a 

existência de l i t ispendência com o processo de n° . 

1004155-50.2017.8.11.0002. Aduz, que a parte autora possui uma linha 

contratada vinculada a conta 256555654 e durante o período em que 

estava ativa a parte autora não efetuou o pagamento do débito. Ressaltou 

ainda, que tal situação não é capaz de gerar dano moral, uma vez que a 

mesma encontra-se inadimplente e ocorreu utilização da linha. Ao final 

requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Audiência de conciliação 

restou inexitosa (Id. 10056547). Impugnação à contestação foi 

apresentada pela requerente no Id. 10075611. Intimadas as partes para 

especificar as provas que pretendiam produzir, a parte autora manifestou 

no Id. 10148347 e propôs acordo à requerida requerendo o cancelamento 

do débito e ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), ao passo em que a requerida manifestou no Id. 

10152281 arguindo não ter interesse na produção de provas. Na decisão 

de Id. 12063693, determinado que a requerida manifestasse a sua 

concordância ou não com a proposta da autora, a ré manifestou-se no Id. 

12246900 não concordando. Os autos vieram conclusos para deliberação. 

É o relato. Fundamento e decido. Da litispendência A requerida alega a 

existência de litispendência da presente demanda com a ação 

1004155-50.2017.8.11.0002, que tramitou neste mesmo juízo, onde a 

autora pugna pela declaração de inexistência de débito em face da 

requerida. Pois bem. Em que pese a alegação da empresa requerida, tenho 

que inexiste conexão e litispendência da presente demanda com a ação 

1004155-50.2017.8.11.0002 tendo em vista que já houve julgamento do 

referido feito com trânsito em julgado, conforme preceitua o art. 55, §1° c/c 

337, §3° do CPC. Ainda, ressalto que as ações versam sobre contratos 

dist intos,  na medida em que a demanda de n°. 

1004155-50.2017.8.11.0002, a qual tramitou neste juízo, tinha por 

fundamento o contrato n°. 2129987040, ao passo que a presente 

refere-se ao contrato n°. 025655654, portanto não ocorre a identidade 

prevista no art. 337, §2° do CPC. Portanto, sem maiores delongas, rejeito a 

preliminar arguida. Do mérito Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome da 

requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito 

pela requerida em razão do débito no importe de R$ 107,38 (cento e sete 

reais e trinta e oito centavos), referente ao contrato nº 256555654, que 

supostamente se encontravam em nome da parte autora. Pois bem, 

analisando os autos, verifico que a razão está com a requerente, uma vez 

que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação 

jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado. Isso porque, 

instaurado o contraditório com a citação da requerida, ela descurou de 

trazer aos autos a comprovação de que a autora recebeu o chip alegado 

e ainda, o suposto contrato celebrado entre as partes sobre a linha (65) 

30446967, a qual a ré afirma ser da requerente, bem como deixou de 

comprovar a inadimplência por parte da autora referente ao débito 

questionado na inicial. Outrossim, as telas supostamente retiradas do 

sistema operacional da requerida no Id. 9976357 – págs. 06/07 não 

comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que 

produzidos unilateralmente. A esse propósito: “INCUMBIA À EMPRESA 

RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

(INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO CDC). Reclamada que não 

apresentou qualquer documento assinado pela reclamante, nem cópia da 

gravação das ligações que pudessem demonstrar sua anuência na 

contratação dos serviços cobrados. Além disso, também não demonstrou 

a licitude da tarifa na fatura da reclamante. Ressalte-se que as telas de 

computador anexadas ao processo não servem como prova, podendo ser 

alteradas unilateralmente, ao talante da companhia (...).” (TJ-PR - RI: 

000037061201281601550 PR 0000370-61.2012.8.16.0155/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015). Portanto, sem a prova 

dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, 

tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. 

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da 

prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de 

provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato 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”. Diante disso, é de ser declarada a 

inexistência dos débitos, no importe de R$ 107,38 (cento e sete reais e 

trinta e oito centavos), referente ao contrato nº 256555654, excluindo-se, 

definitivamente, a restrição creditícia, devendo arcar com as 

consequências advindas da indevida inclusão. No que tange aos danos 

morais, tal pedido está consubstanciado na negativação do Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF – da parte autora no rol de devedores em virtude 

de débito inexistente. Das provas coligidas, verifico a existência de outra 

negativação pré-existente à negativação aqui questionada em nome da 

parte autora, conforme se observa do extrato juntado pela parte autora no 

Id. 9293967, promovida pelo Sicredi Mutum no importe de R$ 22,17 (vinte e 

dois reais e dezessete centavos), referente ao contrato nº. CC17378-2, 

com data de inclusão em 22/03/2016 sendo que este débito não foi objeto 

de questionamento da parte autora. Dessa forma, a guisa deste cenário, 

entendo que a situação aqui tratada não é capaz de gerar danos efetivos 

à imagem da parte autora que, como dito, possuía outras anotações 

registradas no SCPC e, portanto, insuscetível de ser moralmente 

indenizada. A propósito do tema, vale a pena destacar o seguinte julgado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SERASA - 

MANUTENÇÃO INDEVIDA - PERMANÊNCIA NO CADASTRO ORIUNDA DE 

OUTROS DÉBITOS ALÉM DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA. Não 

caracteriza dano moral a manutenção indevida no cadastro da Serasa 

daquele que já figurava no referido rol por outras questões de 

inadimplência. RECURSO PROVIDO". (Apelação Cível n. 00.008727-0, de 

Piçarras, Relator: Des. Mazoni Ferreira.) Como último argumento, imperioso 

registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça pôs fim a discussão 

que permeava os danos morais em questões similares a esta, ao 

uniformizar entendimento que era discrepante entre a segunda e quarta 

câmaras, de modo que passou a entender, assim como este Juízo, que 
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outras anotações negativas no rol de devedores em nome do postulante 

afasta o sobredito pedido indenizatório. Confira: “Importante assinalar que 

consta do v. acórdão o substrato fático em que constatada a 

irregularidade, afirmada a ausência de comunicação. Partindo dessa 

premissa, a negativação no banco de dados deve ser comunicada à 

inscrita, o que não ocorreu. Contudo, o que impressiona é que o autor não 

questionou a existência das dívidas, conforme assevera o acórdão. 

Senão bastasse, o acórdão recorrido reconhece a existência de outras 

anotações, algumas com notificações prévia, e outras sem, objeto do 

pedido (fls. 88v/89), litteris: "A declaração da folha 07, datada de 

21/09/2006, dá conta de que o autor tem seu nome inscrito no SERASA 

pelos seguinte motivos ou dívidas: - registro de 15 (quinze) cheques 

emitidos sem provisão de fundos junto ao Banco do Brasil S/A; - 01 (uma) 

pendência financeira com a Brasil Telecom, datada de 09/09/2003, no 

valor de R$ 558,41; - registro de 04 (quatro) protestos no Cartório de 

Sarandi; Pois bem. Neste contexto, muito embora não tenha a ré 

comprovado a comunicação do autor previamente à inscrição em algumas 

anotações, entendo que é inaceitável aceitar que tenha havido surpresa, 

pela parte autora, diante do extenso histórico referente a sua pessoa 

constante naquele banco de dados. Propositadamente repetindo, a parte 

autora possui, somados os cadastros, 20 (vinte) anotações em seu nome. 

Diante disso, tenho que não é possível falar em surpresa pelo 

cadastramento". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.991 - RS 

(2008/0031020-0) Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos 

iniciais apenas para declarar a inexistência dos débitos de R$ 107,38 

(cento e sete reais e trinta e oito centavos), referente ao contrato nº 

0256555654, aqui questionado, de Mirian Goncalves Lima para com a 

requerida Telefônica Brasil S/A, com fundamento no art. 487, I, do Código 

de Processo Civil e por consequência, resolvo o mérito. Diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das 

despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de 

tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação 

a autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça 

gratuita. Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001353-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE APARECIDA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001353-79.2017.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: DANIELLE APARECIDA DE PAULA Parte 

Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. 

Danielle Aparecida de Paula propôs ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, alegando que em 15/07/2016 foi vítima de acidente com veículo, o 

que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada 

a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente. A inicial foi instruída com os documentos de Id. 

4969050 a 4969127. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

7753094), sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 7139083), 

alegando preliminarmente ausência de interesse de agir pela falta de 

pedido administrativo prévio, sucumbência autoral, necessidade de 

requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

e ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na 

inicial, pois foi produzido de forma unilateral. Ainda, alega a inexistência de 

provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e honorários advocatícios em ate 15% sobre o valor da condenação. 

Impugnação à contestação no Id. 9339791. Em seguida foi procedida a 

juntada da avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de 

conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no id. 11230020, sobre a qual as partes se manifestaram 

nos Ids. 11721295 e 11531197. É o relatório. Decido. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Danielle Aparecida de Paula em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pelo requerido, de que se faz necessária a alteração 

do polo passivo para que conste como representante processual a 

Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 

do Conselho Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a 

criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a 

Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos 

demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 

1º e 2º, as seguintes considerações devem ser efetuadas: Embora o 

requerido afirme preliminarmente a necessidade de alteração do polo 

passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de 

seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde 

como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, 

sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Do requerimento administrativo 

perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e falta de interesse de agir 

Aduz a parte requerida que os documentos apresentado pelo autor não 

comprova a realização do requerimento administrativo, tendo em vista que 

não restou comprovado nos autos que a entrega dos documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo perante a seguradora 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Ainda, 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. 5487547. 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 
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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 a presente preliminar. 

Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral registro que o 

mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser analisado. 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, tendo em vista que o comprovante de endereço carreado esta 

em nome de terceiros, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

sendo certo que o comprovante juntado no id. 4969109 constitui-se em 

documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para 

o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, pois o 

documento juntado nos autos não comprova as alegações contidas na 

inicial em razão de ter sido produzido após a ocorrência do sinistro. No 

entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar o envolvimento do requerente em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 4969127 

Boletim de Atendimento, o qual foi emitido pelo Pronto Socorro Municipal no 

qual consta que a parte autora possui “história de colisão carro + moto”. 

Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro relatando o 

acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, 

estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente envolvendo 

veículo automotor, torna-se despicienda a juntada do Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada ao seu membro superior esquerdo, restando afetada a 

sua capacidade funcional em 25%, conforme se observa da avaliação 

médica no Id. 11230020, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu 

membro superior esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para 

o recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu membro superior esquerdo em 25%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70%, do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros superiores. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 25% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do 

autor foi quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro 

para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 
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previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Danielle Aparecida de Paula em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 15/07/2016 (Id. 4969127), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em 

julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

arquivados. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003341-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO)

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003341-72.2016.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CRISTIANE RODRIGUES DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: JOSIAS DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO 

Vistos etc. Trata-se de ação rescisória de contrato de compra e venda c/c 

tutela provisória de urgência antecipada proposta por Cristiane Rodrigues 

dos Santos em desfavor de Josias do Espírito Santo Azevedo, todos 

devidamente qualificados nos autos. No Id. 130884714 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. 

13084714). 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000455-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GUILHERME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000455-66.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA APARECIDA GUILHERME RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT movida por Maria Aparecida Guilherme em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Após o trânsito em julgado da 

sentença a requerida compareceu aos autos e informou o depósito da 

quantia referente à obrigação imposta na sentença (Ids. 12404534 a 

12404542). Em seguida as partes em petição conjunta requereram a 

expedição de alvará em favor da parte autora (Id. 12404568). Após os 

autos vieram conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O 

processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta 

na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela requerida 

serviu para adimplir o débito, conforme se observa no Id. 12404542. 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005572-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEODINEI DA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005572-38.2017.8.11.0002. AUTOR: 

LEODINEI DA SILVA MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Leodinei da Silva Magalhães propôs ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, alegando que em 12/05/2017 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). A inicial foi instruída com os documentos de id. 

9139127 a 9139267. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

9986393), sendo que a requerida apresentou contestação (id. 9957776), 

alegando preliminarmente a necessidade de inclusão da seguradora líder 

no polo passivo, necessidade de requerimento administrativo perante a 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, a falta de interesse de agir em 

virtude da falta de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e 

sucumbência autoral, ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de documentos 

essenciais à regulação do sinistro. No mérito aduz que os documentos 

juntados pela parte autora apresentam uma diferença gritante entre as 

assinaturas, requerendo a juntada de documento com assinatura 

autenticada em cartório, bem como que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na 

inicial, pois foi produzido de forma unilateral, bem como alega a 

inadimplência do seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo à 

época do sinistro. Afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no id. 10062237. No id. 11665036 foi efetivada a 

juntada da avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de 

conciliação perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu 

respeito nos ids. 11678055 e 11771824. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Leodinei da Silva 
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Magalhães em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da 

necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pelo requerido, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora o requerido afirme 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta não 

pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Desta forma, rejeito a 

preliminar. Do requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ausência de interesse de agir e ausência de documentos 

essenciais à regulação do sinistro Aduz a parte requerida que os 

documentos apresentado pelo autor não comprova a realização do 

requerimento administrativo, tendo em vista que não restou comprovado 

nos autos que a entrega dos documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo perante a seguradora Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. 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. 9139267. 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 a presente preliminar. 

Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral registro que o 

mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser analisado. 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, tendo em vista que o comprovante de endereço carreado esta 

em nome de terceiros, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

sendo certo que o comprovante juntado no id. 9139123 constitui-se em 

documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para 

o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. Inicialmente, a seguradora afirma que a parte autora juntou 

diversos documentos, dentre eles procuração e documentos pessoais, os 

quais apresentam diferença gritante entre as assinaturas apostas, motivo 

pelo qual pugna pela juntada de outro documento com assinatura 

autenticada em cartório para conferência das assinaturas. A despeito das 

alegações da parte requerida, não verifico a alegada discrepância entre 

as assinaturas constantes nos documentos colacionados na inicial, cujas 

rubricas, a olho nu, apresentam-se simétricas. Assim, salvo melhor juízo, 

entendo desnecessária a juntada de outro documento com assinatura 

autenticada em cartório, uma vez que os documentos que acompanham a 

inicial se afiguram suficientes para comprovar a identidade da parte 

autora. Lado outro, a requerida, alega que a requerente não juntou nos 

autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, 

pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações contidas 

na inicial em razão de ter sido produzido unilateralmente, ressalta a 

inexistência de provas quanto à invalidez permanente e afirma que o 

proprietário do veículo envolvido no sinistro encontrava-se inadimplente 

com o pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório, razão pela qual o 

pedido inicial deve ser julgando improcedente. No entanto, havendo nos 

autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito nos autos. 

Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são capazes 

para comprovar o envolvimento do requerente em acidente envolvendo 

veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 9139251 o Boletim de 

Atendimento emitido pelo Pronto Socorro municipal no qual consta que a 

parte autora sofreu acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta. 

Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro relatando o 

acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, 

estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente envolvendo 

veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 
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seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. No que diz 

respeito à alegação da requerida de que o proprietário do veículo não 

havia realizado pagamento do prêmio do seguro DPVAT e por esta razão 

entende como legítima a recusa ao pagamento da verba indenizatória, 

ressalto que a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do 

proprietário do veículo envolvido no sinistro não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização a teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do 

STJ. Nesse sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR 

ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 

257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA 

DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização.” Observados os ditames das 

alíneas do § 3º do art. 20 do CPC, a manutenção da verba honorária é a 

medida que se impõe.É prescindível que o julgador manifeste-se acerca 

dos dispositivos citados pelas partes, para fins de prequestionamento.” 

(TJ-MT - Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, 

temos que, para o caso dos autos necessário para a concessão do 

seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente da 

autora relacionada ao seu pé esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 25%, conforme se observa por meio da 

avaliação médica juntada no Id. 11665036, bem como restou comprovado 

também o acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a 

inicial. Assim, diante desses elementos restou comprovado o nexo de 

causalidade entre o trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de 

trânsito descrito na inicial e a lesão permanente em seu pé esquerdo. 

Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – 

EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos 

existentes nos autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de 

ausência de nexo causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 

111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não 

assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade do requerente pela avaliação médica realizada durante sessão 

de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. 

Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu pé esquerdo em 25%, a lei estabelece o 

pagamento de até 50% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa e um dos pés. 

Assim, deve ser considerando o grau de debilidade apurado na Avaliação 

Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 50% do 

valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 

25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Leodinei da Silva Magalhães 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 12/05/2017 (id. 9139251), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019178-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019178-16.2017.8.11.0041. AUTOR: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: 

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES Vistos, etc. Unimed 
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Cuiaba Cooperativa De Trabalho Medico ingressou com a presente ação 

de rescisão por desequilíbrio econômico atuarial com pedido sucessivo de 

revisão contratual e tutela de urgência em desfavor de Companhia 

Maranhense de Refrigerantes. Na decisão de Id. 9080959 determinado a 

parte autora esclarecer quanto a tutela pugnada, esta se manifestou no Id. 

13070837 requerendo a desistência da presente ação. Após, vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 13070837 se 

trata de uma simples manifestação de desistência da lide. Pois bem. A 

parte requerida não foi citada, sendo desnecessária a sua anuência. 

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Custas pela parte autora. Deixo de condená-la ao pagamento de 

verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001118-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

JOAO BATISTA DA SILVA (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

ISONEL DA SILVA ABREU (RÉU)

GERHARD SEDLACEK (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001118-78.2018.8.11.0002. AUTOR: 

SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME RÉU: CIJ IMOVEIS LTDA - EPP, 

JOAO BATISTA DA SILVA, ISONEL DA SILVA ABREU, GOLDEM GESTAO 

DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, GERHARD SEDLACEK Vistos, 

etc. Saldanha Ar Condicionado Ltda. ME ingressou com a presente ação 

de rescisão contratual e devolução de valores pagos c/c indenização por 

danos morais e tutela de urgência em face de CIJ Imóveis Ltda., João 

Batista da Silva, Isonel da Silva Abreu, Golden Gestão de Negócios 

Imobiliários Ltda. e Gerhard Sedlack. No Id. 12360736 a parte autora 

requereu a desistência da ação em relação ao requerido João Batista da 

Silva. A requerida Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. foi 

devidamente citada, conforme AR de Id. 12344315. Em seguida, a parte 

autora pugnou pela citação por edital dos requeridos CIJ Imóveis Ltda., 

Isonel da Silva Abreu e Gerhard Sedlack (Id. 12668291). Extinto o 

processo em relação à João Batista da Silva e determinado que a parte 

autora indicasse o endereço dos demais requeridos (Id. 12893295), esta 

se manifestou no Id. 13085642, requerendo a desistência do feito em 

relação ao requerido Isonel da Silva Abreu e citação dos demais. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 

13085642, se trata de uma simples manifestação de desistência da lide em 

relação ao requerido Isonel da Silva Abreu. Pois bem. A referida parte 

requerida não foi citada, sendo desnecessária a sua anuência. Posto isto, 

homologo a desistência da ação em relação ao requerido Isonel da Silva 

Abreu e extingo o processo sem resolução de mérito, em face do 

indigitado requerido, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora. Deixo de condená-la ao 

pagamento de verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. No 

impulso, cite-se conforme pugnado pela parte autora no Id. 13085642. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada nos 

autos. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000111-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEILZA DA SILVA NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000111-51.2018.8.11.0002. AUTOR: 

GEILZA DA SILVA NOVAIS RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA Vistos etc. Geilza Da 

Silva Novais, devidamente qualificada, propôs liquidação de sentença em 

face de Ympactus Comercial S/A e outros, também qualificado nos autos, 

alegando que foi proferida sentença em ação civil pública para proteger 

interesses individuais e homogêneos, que culminou na condenação da 

requerida à devolução de todos os valores recebidos a título de fundo de 

caução retornável e a título de kit contendo VOIP99 Telexfree aos Partners 

e Divulgadores, restando a possibilidade de execução provisória do 

montante devido após a liquidação pelo procedimento comum. Salienta que 

desembolsou a quantia de R$ 2.591,75 (dois mil e quinhentos e noventa e 

um reais e setenta e cinco centavos) e não recuperou nenhum dinheiro 

investido. Assim, postula pelo recebimento do valor atualizado de R$ 

5.284,74 (cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro 

centavos), além de exibição de documentos e inversão do ônus da prova. 

Determinada a emenda da inicial no Id. 11311697, a parte autora 

quedou-se inerte mesmo sendo devidamente intimada, conforme 

certificado acostado no Id. 13073856. Após, vieram os autos conclusos. É 

o breve relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois de oportunizada a 

emenda da petição inicial, a parte autora manteve-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação, motivo porque 

deverá arcar com ônus de sua contumácia. Portanto, diante da inércia da 

parte autora para sanar as irregularidades apontadas no Id. 11311697, 

inexiste alternativa senão indeferir a petição inicial, com fundamento no 

parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, 

com espeque no inciso I, artigo 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 dê-se baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006341-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006341-46.2017.8.11.0002. AUTOR: 

VALDOMIRO PIO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO SEGUROS S/A 

Vistos etc., Valdomiro Pio Da Silva promove a presente ação ordinária de 

cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor de Seguradora 

Líder dos Consórcios de Seguro DVPAT S/A e outros, aduzindo que 

sofreu acidente de trânsito em 11/09/2016 o qual lhe ocasionou 

incapacidade permanente. Assim, pugna pela condenação das requeridas 

ao pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório por 

Acidente de Trânsito no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Na decisão de Id. 9650735 foi determinado a parte autora que 

colacionasse procuração, declaração de hipossuficiência e que 

comprovasse nos autos a realização de requerimento administrativo, este 

manifestou nos Ids. 9926356 e 9926363, contudo não atendeu 

integralmente o comando judicial. Facultado nova emenda no Id. 11554929 

apesar de ter sido devidamente intimado, o autor nada manifestou, 

conforme se observa do teor da certidão de Id. 13079442. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. A presente ação foi 

ajuizada com o propósito de obtenção do Seguro Obrigatório DPVAT, 

regido pela lei 6.194/74, segundo a qual será obrigatório o pagamento do 

seguro quando os danos pessoais sofridos tiverem sido causados, 

obrigatoriamente, por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 
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carga, a pessoas transportadas ou não (art. 2º - lei 6.194/74). Pois bem, 

analisando detidamente os autos, a falta de interesse de agir deve ser 

reconhecida, de ofício. Isso porque, o interesse de agir diz respeito à 

necessidade da existência do processo como única maneira de resolver o 

conflito de interesse. O ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves, em Manual de Direito Processual Civil, volume único, 5ª edição. 

Editora Método, p. 95, ensina que: “A ideia de interesse de agir, também 

chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade 

da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da 

máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento 

jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em 

sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a 

energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução 

da demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, sem que isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, 

CF), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, que consiste em uma das condições da ação, 

outra alternativa não há senão reconhecimento da ausência de interesse 

de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente indeferimento da petição 

inicial. Posto isso, JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, 

com base no inciso VI, do art. 485, do Código de Processo Civil. Custas 

pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto defiro o 

pedido de justiça gratuita formulado na inicial. Transitada em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às providenciais 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000206-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NERIVAN DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000206-18.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Nerivan de Carvalho propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, alegando que em 17/07/2016 foi vítima de acidente com veículo, o 

que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada 

a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente. A inicial foi instruída com os documentos de Id. 

4607377 a 4607466. Determinada a emenda no Id. 4642559, a parte autora 

manifestou-se no Id. 4741261. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 6105263), sendo que a requerida apresentou contestação 

(Id. 5920739), alegando preliminarmente a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT no polo passivo da lide 

e falta de interesse de agir pela necessidade de pedido administrativo. No 

mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela autora não é 

capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de 

forma unilateral. Ainda, alega a inexistência de provas quanto à alegada 

invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento 

da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em ate 10% sobre o valor da condenação. Impugnação à 

contestação no Id. 6832216. Em seguida foi procedida a juntada da 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no id. 11665644, sobre a qual as partes se manifestaram nos 

Ids. 11695770 e 11802345. É o relatório. Decido. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Nerivan de Carvalho em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pelo requerido, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 
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Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora o requerido afirme 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta não 

pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente. (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Desta forma, rejeito a 

preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida ausência 

de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não esgotou a 

via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça 

é de que há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Id. 4741261. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve 

garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA 

RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE 

DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA 

DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757). (TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, pois o 

documento juntado nos autos não comprova as alegações contidas na 

inicial em razão de ter sido produzido após a ocorrência do sinistro. No 

entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar o envolvimento do requerente em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 4607466 

Receituário Médico, o qual foi emitido pela Sociedade Beneficente da Santa 

Casa de Misericórdia de Cuiabá no qual consta que a parte autora “sofreu 

acidente moto ciclístico”. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

despicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada a sua estrutura crânio facial, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 11665644, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente na sua 

estrutura crânio facial. Sobre o tema: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ. (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para 

o recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções da sua estrutura crânio facial em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 100%, do valor total da indenização para 

os casos em que ocorre lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais. 

Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado no laudo 

pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 100% do 

valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada em 50%, o 
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que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 6.750,00 

(seis mil, setecentos e cinquenta 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). Posto isto, julgo parcialmente procedente o 

pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Nerivan de 

Carvalho em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e 

cinquenta 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 17/07/2016 (Id. 4607466), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004133-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DA SILVA SOUZA (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:

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 Processo: 1004133-26.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por 

Lucineide da Silva Souza em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT 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 (Id. 12952535). Em seguida a 

parte autora se manifestou concordando com o valor depositado e 

requereu a expedição de alvará em seu favor (Id. 13114561). Após os 

autos vieram conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O 

processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta 

na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela requerida 

serviu para adimplir o débito, conforme se observa no Id. 12952535. 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005523-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERIA ALVES DE ARAUJO (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: 1005523-94.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por 

Rosemeria Alves de Araújo em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu 

aos autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta 

na sentença (Id. 13122667). Em seguida a parte autora se manifestou 

concordando com o valor depositado e requereu a expedição de alvará 

em seu favor (Id. 13132176). Após os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em 

virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, uma vez que o 

valor depositado em juízo pela requerida serviu para adimplir o débito, 

conforme se observa no Id. 13122667. 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. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005303-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA PATRICIA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1005303-96.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por 

Rubia Patrícia Soares da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Após o trânsito em julgado da sentença a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente à 

obrigação imposta na sentença (Id. 13122808). Em seguida a parte autora 

se manifestou concordando com o valor depositado e requereu a 
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expedição de alvará em seu favor (Id. 13131959). Após os autos vieram 

conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser 

extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, uma 

vez que o valor depositado em juízo pela requerida serviu para adimplir o 

débito, conforme se observa no Id. 13122808. 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. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000795-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE EMILIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000795-73.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DANIEL DE EMILIO MARTINS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc. DANIEL DE EMILIO MARTINS promove a 

presente ação de liquidação de sentença c/c pedido de exibição de 

documentos em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, alegando, em 

síntese, que desembolsou o valor de R$ 30.352,50 (trinta mil trezentos e 

cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) referente a adesão à rede 

Telexfree e consequente aquisição de 10 (dez) contas AD Central Family. 

Aduz que em virtude da sentença prolatada nos autos de ação civil 

pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim de conferir 

liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à apuração do valor 

devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela procedência com a 

declaração de crédito em seu favor. Com a inicial vieram documentos. 

Determinada a emenda da inicial, a parte autora atendeu o chamado nos 

ids. 11700861 e 11700905. No id. 11755534 foi determinado que a 

requerida exibisse toda a documentação referente às contas adquiridas 

pela parte autora, bem assim foi determinada a sua citação para contestar 

o presente feito. Devidamente citada (id. 12708612), a requerida se 

manteve silente, não apresentando qualquer espécie de resposta. Os 

autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. Inicialmente, cumpre 

anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de 

Processo Civil, pois a prova documental já é suficiente para a formação do 

meu convencimento. A empresa requerida apesar de devidamente citada 

não apresentou contestação. Dessa forma, incide o ônus da revelia, com 

a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos 

termos do art. 344 do CPC. Sobre o assunto: “Na liquidação pelo 

procedimento comum, o demandante indica expressamente em sua peça 

inaugural – petição inicial ou requerimento – quais os fatos que pretende 

provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum debeatur, de 

forma que a ausência de defesa do demandado, configura sua revelia e, 

ainda, mais importante, a geração de presunção de que os fatos que o 

demandante pretendia provar são verdadeiros”[1]. Outrossim, esclarece o 

artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 

Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, 

CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de 

fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é necessária 

apresentação da prova pertinente às alegações, e ao requerido os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ressalta-se que 

o caso em questão não trata de fato notório, que dispensa prova para que 

seja aceito como verdadeiro. Por força da revelia, incumbe-se 

exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos narrados nos autos 

condizem às consequências jurídicas descritas e pretendidas pela parte 

requerente, analisando a viabilidade do direito deduzido e o conjunto 

probatório constante, porquanto a presunção de veracidade é relativa, 

podendo sucumbir diante de outras circunstâncias dos autos. Pois bem, o 

objetivo da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, chegando a 

uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição 

da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser 

objeto de execução. Dessa forma, liquidação de sentença é atividade 

judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma jurídica 

individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a ação de 

liquidação de sentença somente tem lugar quando o título executivo 

(sentença condenatória proferida em processo de conhecimento) for 

ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título faltará o requisito da 

liquidez, o que lhe retiraria a condição de título executivo, pois, segundo o 

art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo e exigível. A liquidez será 

alcançada, se ilíquida a sentença de conhecimento, mediante a ação de 

liquidação de sentença.[3] Volvendo os olhos para o caso versando, 

verifico que a parte autora logrou êxito em comprovar a liquidez do seu 

crédito por meio dos boletos e comprovantes de pagamentos juntados nos 

ids. 11618847, 11618848, 11618849, 11618850, 11618851, 11618852, 

11618855, 11618856, 11618857 e 11618861, que evidenciam a relação 

jurídica existente entre as partes e a perda patrimonial da parte autora em 

benefício da empresa requerida. Portanto, tenho como devidamente 

constituída o quantum debeatur aqui pretendido, não havendo nos autos 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou restritivo do direito postulado na 

petição inicial, mormente porque a requerida deixou de alegar e/ou 

produzir provas que pudessem desconstituir o alegado crédito. Posto isso, 

julgo procedente o pedido inicial para o fim de DECLARAR como quantum 

debeatur a importância de R$ 30.352,50 (trinta mil trezentos e cinquenta e 

dois reais e cinquenta centavos), a ser corrigida na forma estabelecida na 

sentença prolatada nos autos de ação civil pública n. 

0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, qual seja, deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento do Fundo de 

Caução Retornável e dos Kis AdCentral ou AdCentral Famile, conforme o 

caso e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação em 

29/07/2013. Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 

487, I do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de 

Processo Civil. Após, decorrido o prazo recursal, prossiga-se o feito na 

forma de execução por quantia certa contra devedor solvente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual 

de Direito Processual Civil. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER 

JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito 

Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, 

Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante - 10ª Ed. São Paulo: RT, 2007.
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danos morais e tutela de urgência”, em desfavor de BRF S/A, alegando, 

que foi admitida na empresa requerida em 02.01.2012 ocasião em que 

aderiu ao plano de saúde de autogestão BRF matrícula 424928, porém em 

04.08.2016 ocorreu a sua demissão não sendo lhe informado quanto a 

possibilidade de continuar vinculada ao plano de saúde privado mediante o 

pagamento das parcelas correspondente, razão pela qual o plano de 

saúde foi cancelado. Ainda, aduz que foi diagnosticada com obesidade 

grau II com necessidade imediata de realização de cirurgia gastroplastica, 

porém o procedimento cirúrgico foi negado pela requerida que mantinha o 

plano de saúde ao qual era vinculada. Salienta que a recusa pode agravar 

a enfermidade que lhe acomete, razão pela qual requereu a concessão de 

tutela de urgência para que a requerida restabelecesse o plano de saúde 

e consequentemente autorizasse a realização da cirurgia gastroplastica 

ou arcasse com os custos correlatos, sob pena de multa. No mérito 

pugnou pela procedência da demanda com a confirmação da liminar, bem 

como a condenação da requerida ao pagamento de dano moral. Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 4450258 a 4450417. Na decisão de id. 

4463902 a liminar foi deferida parcialmente no sentido de manter a 

requerente no plano de saúde oferecido pela requerida, mediante o 

pagamento integral da mensalidade. Realizada audiência de conciliação, 

esta restou inexitosa (id. 5526727). A requerida apresentou contestação 

no id. 5851567, que veio acompanhada de documentos, alegando 

preliminar de inépcia da inicial. No mérito disse que em nenhum momento 

obstou a permanência da autora no plano de saúde, tampouco negou seu 

pedido de realização de cirurgia bariátrica, que foi autorizado no dia 

23.11.2016, tendo a autora se submetido ao procedimento cirúrgico em 

21.02.2017 no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Aduz 

também que a autora assinou termo de “não opção de permanência” no 

Plano de Assistência Médica Autogestão na data de 05.11.2016, tendo, 

assim, conhecimento do término do plano assistencial. Ressalta que antes 

mesmo do ajuizamento da presente ação a contestante autorizou a 

cobertura da cirurgia pugnada, razão porque não há qualquer tipo de dano 

indenizável na espécie, nem qualquer responsabilidade pelos fatos e 

supostos danos alegados na inicial. Por fim, requereu a improcedência dos 

pedidos iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação no 

id. 6768966. Em seguida, as partes foram intimadas para especificarem as 

provas, tendo elas apresentado manifestação nos ids. 9070757 e 

9131306. Após, vieram-me conclusos. Relatei. Decido. De entrada, cumpre 

anotar que a hipótese em apreço comporta o julgamento antecipado da lide 

(CPC – I, art. 355), eis que todos os argumentos sustentados pelas partes 

dispensam a dilação probatória, mesmo porque se resumem, em geral, a 

questões de direito. Sobre mais, a prova documental já é suficiente para o 

desiderato do feito, razão por que tenho como desnecessária a produção 

de outras provas, inclusive a oral, e passo ao exame do mérito. Da 

preliminar de inépcia da inicial Aduz a requerida que a petição inicial é 

inepta porque a autora deixou de juntar aos autos documento 

indispensável à comprovação do direito alegado, salientando, ainda, que já 

houve a autorização pelo plano de saúde para realização da cirurgia, a 

qual inclusive já se efetivou. Desde logo, vejo que a preliminar não 

prospera, uma vez que o Código de Processo Civil fixou no § 1º, do artigo 

330, os motivos que tornam a petição inicial inepta, quais sejam: falta de 

pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão e a existência de pedidos 

incompatíveis entre si. Com efeito, a análise do processo revela que a 

petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras supra, tanto que possibilitou a realização da defesa 

sem maiores empecilhos. Outrossim, a ausência de documentos 

indispensáveis a comprovação do direito alegado se trata de matéria afeta 

ao mérito. Sendo assim, indefiro a presente preliminar. Do mérito Apenas 

para situar a questão, pretende a autora que a requerida seja obrigada a 

manter o fornecimento do serviço de assistência médica por meio do plano 

de saúde e, por conseguinte, que seja autorizada a realizar a cirurgia 

gastroplastica, bem como que a requerida seja condenada ao pagamento 

de dano moral. Pois bem, no tocante a pretensão obrigacional verifica-se o 

esvaziamento do seu objeto, porquanto a requerida forneceu assistência 

médica à autora além do prazo legal, tendo inclusive autorizado à 

realização da cirurgia bariátrica. Urge dos autos que a requerida mesmo 

depois de exaurido o prazo de 03 meses da demissão da autora ocorrida 

em 04.08.2016, manteve o fornecimento da assistência médica, mediante a 

autorização do procedimento cirúrgico em 23.11.2016 (id. 5851576), que 

foi realizado em 21.02.2017 (id. 5851581). Assim, tenho que os pedidos 

obrigacionais já foram atendidos voluntariamente pela parte requerida, 

razão porque não há como este juízo obrigá-la a fazer algo que já 

promoveu, restando prejudicado os pedidos em questão. No que diz 

respeito ao pedido de indenização por danos morais, este não merece 

prosperar, uma vez que a requerida não agiu de modo que pudesse gerar 

abalo na autora a ponto de causar angústia e/ou humilhação. Ora, a 

requerida manteve a autora no plano de saúde e autorizou a cirurgia 

vindicada antes mesmo da propositura da presente, renunciando ainda o 

prazo legal de 03 meses. Além do que, ainda que a requerida tivesse 

negado a realização da cirurgia ou mesmo não tivesse lhe informado 

sobre o direito de permanecer no plano de saúde após o seu desligamento 

da empresa, tenho que tais fatos, por si só, não constitui motivo suficiente 

para reconhecer a incidência de dano moral na espécie, especialmente 

porque a requerida atendeu aos apelos da autora e a submeteu ao 

procedimento cirúrgico solicitado. Friso, ademais, que o dano alegado não 

é devido, sob pena de indevida banalização dos danos morais, importante 

conquista jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, 

reservada aos casos em que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, 

a humilhação ou a exposição pública, situações que não se coadunam 

com este caso. Assim, inexistindo qualquer conduta ilícita da requerida, a 

pretensão indenizatória não comporta cabimento, especialmente porque 

não comprovado os requisitos da responsabilidade civil. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, 

resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa por ser 

beneficiária da justiça gratuita. Quanto à condenação por litigância de 

má-fé combatida por pela parte requerida, 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 parte autora passível de assimilar-se às 

condutas tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade 

processual, concluindo-se que a autora apenas exerceu seu direito de 

ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88. Transitada em 

julgado a sentença, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de 

cumprimento de sentença, e caso decorrido sem manifestação, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000174-47.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA - ME REQUERIDO: SME SOCIEDADE 

DE MONTAGEM E ENG LTDA Vistos. Frigo de Oliveira e Santos Ltda. - Me. 

propôs ação de cobrança em face de SME Sociedade de Montagem e Eng. 

Ltda., ambas devidamente qualificadas, visando o recebimento da quantia 

de R$ 55.208,60 (Cinquenta e cinco mil duzentos e oito reais e sessenta 

centavos), devidamente atualizada, referente as duplicatas e nota fiscal 

que instruem a petição inicial, eis que não foram quitadas pela requerida. 

Juntou documentos de id. 1527977 a 1527982. A audiência de conciliação 

restou infrutífera (id. 3212424), sendo que em seguida a requerida 

apresentou contestação de id. 3643163 afirmando a inexistência do débito 

em virtude da ausência de entrega da mercadoria descrita na nota fiscal, 

razão pela qual requereu a improcedência do pedido inicial. Instada a se 

manifestar, a requerente impugnou a contestação (id. 4606772), 
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ratificando os termos da petição inicial. Na decisão de id. 10863951 foram 

fixados os pontos controvertidos da demanda e deferida a produção de 

prova testemunhal. No id. 12328151 foi realizada a audiência de instrução 

e julgamento, permanecendo os autos conclusos para prolação de 

sentença. É o breve relatório. Fundamento e decido. No caso em análise, a 

presente ação de cobrança veio lastreada na nota fiscal e duplicatas 

virtuais juntados no id. 1527989, sem aceite e protestadas, consoante se 

infere pelo instrumento de protesto de id. 1527986 e 1527982. As 

duplicatas sem o aceite do sacado, embora não possuam força executiva, 

constituem-se em documentos hábeis para a propositura da ação de 

cobrança, desde que a existência da dívida tenha suporte em notas 

fiscais que indiquem operações de compra e venda de mercadorias 

realizadas entre as partes ou prestação de serviços. Malgrado a ausência 

de assinatura na nota fiscal comprovando a entrega de mercadorias para 

a requerida, a única testemunha inquirida em juízo informou que a nota 

fiscal e duplicatas em questão lastreiam-se na compra e venda de 

mercadorias celebrada entre as partes, cuja mercadorias foram por ele 

entregues na empresa Lotufo Engenharia em nome da empresa requerida. 

A testemunha Sr. Daniel dos Santos Pereira (id. 12328100) disse que à 

época dos fatos trabalhava na empresa autora e era o responsável por 

realizar a entrega de mercadorias, sendo que as mercadorias descritas na 

nota fiscal juntada nos autos foram entregues na empresa Lotufo 

Engenharia apesar de terem sido adquiridas pela requerida. Ainda, 

ressaltou que no momento da entrega era colhida a assinatura junto as 

ordens de serviços. Com efeito, submetido o processo a instrução 

processual restou comprovada nos autos a existência da relação 

comercial entre as partes, a qual deu origem aos títulos protestados, ante 

a inadimplência da parte requerida. Ainda, diferentemente do alegado pela 

requerida, também restou demonstrado que as mercadorias por ela 

adquiridas e descritas na nota fiscal de id. 1527989 foram devidamente 

entregues perante a empresa Lotufo Engenharia a seu pedido, conforme 

se verifica do depoimento da testemunha colhido durante a instrução do 

feito e documentos de ids. 4606762 a 4606769. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA – DUPLICATAS – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO 

RELATIVA – TÍTULOS DE CRÉDITO SEM ACEITE – COMPROVANTES DE 

ENTREGA RASURADOS OU INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

REFERENTE A PARTE DO CRÉDITO COBRADO – JUROS DE MORA – 

TERMO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em virtude da revelia, cuja presunção é relativa 

e deve ser confrontada com as provas produzidas nos autos, o recurso 

somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as 

que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. A duplicata mercantil é 

título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação 

mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, 

podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de 

entrega do que fora transacionado. No caso, em que pese a revelia do 

réu, a autora não se desincumbiu do ônus de produzir a prova do fato 

constitutivo de todo o seu direito, conforme preconizado no art. 373, I, do 

CPC/15, fazendo-o apenas parcialmente, ante a existência de algumas 

duplicatas sem aceite e com comprovante de entrega dos produtos 

rasurados ou inexistentes. Tratando de dívida positiva e líquida, lastreada 

em duplicatas mercantis, os juros de mora começam a fluir a partir de cada 

vencimento, nos termos do art. 397, do C. Civil.” (TJMT - Ap 117973/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) 

Diante deste contexto, como a parte requerida deixou de provar qualquer 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, inexiste 

alternativa senão reconhecer a procedência do pedido da petição inicial. 

No tocante a correção monetária cumpre asseverar que o seu cálculo 

deve ter como termo inicial o vencimento da obrigação, pois o colendo 

Superior Tribunal de Justiça já prelecionou que “a correção monetária 

deve ser calculada desde a data em que o pagamento deveria ter sido 

efetuado”[1]. Ainda, deverá incidir sobre o valor devido os encargos 

legais, dentre eles os juros moratórios aplicados no importe de um por 

cento (1%) ao mês que contados a partir do vencimento da obrigação. 

Posto isso, julgo procedente o pedido para condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 55.208,60 (Cinquenta e cinco mil duzentos e oito reais e 

sessenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária, conforme 

fundamentação supra, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil e por consequência, resolvo o mérito. Por conseguinte, 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, despesas 

judiciais e honorários advocatícios, devidos ao advogado da requerente, 

estes fixados na importância de quinze por cento (15%) do valor da 

condenação, tendo em vista o tempo despendido pelo profissional, o zelo 

no trabalho e o local da prestação dos serviços (CPC - § 2.º, art. 85). 

Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e não havendo 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

baixa e anotações. P.I.Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito [1] Resp. 28.819-SP, rel. Min. Hélio Mosimann, j. 19-3-97.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004460-34.2017.8.11.0002. AUTOR: FABIO 

AZARIAS RÉU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Fábio Azarias 

propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais em face de Sky Brasil Serviços Ltda., aduzindo, em suma, 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/Serasa) pela parte requerida por um suposto débito no importe de R$ 

95,92 (noventa e cinco reais e noventa e dois centavos). Aduz que 

desconhece o débito em questão, bem como afirma que diante do abalo de 

crédito indevido e suportado, vem sofrendo constrangimentos e desgaste 

em sua imagem pelo fato, havendo a configuração do dano moral. Requer 

seja declarada inexigível a dívida cobrada pela requerida, bem como a 

condenação desta ao pagamento de indenização a título de danos morais 

no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Juntou documentos de ids. 

8119090 a 8119133. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

9635079), sendo que em seguida a requerida apresentou contestação 

acompanhada de documentos nos ids. 9727056, 9727062, 9727065 e 

9727066, alegando preliminarmente a ocorrência de litispendência em 

virtude de o autor ter ajuizado ação idêntica perante o 2º Juizado de 

Cuiabá sob o nº 8056409-78.2017.811.0001, razão pela qual requereu a 

extinção do feito. No mérito afirma que o autor contratou junto a requerida 

serviços de prestação de TV por assinatura através do contrato nº 

113938650 habilitado em 04/09/2012, sendo este cancelado em virtude da 

inadimplência do autor, que deu causa à restrição sub judice. Aduz a 

inexistência de dano moral já que não houve ato ilícito praticado pelo 

requerido, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e requereu a 

condenação do autor a pena de litigância de má-fé. Ao final, requereu a 

improcedência dos pedidos formulados na inicial e realizou o pedido 

contraposto para que o autor ao seja condenado ao pagamento da fatura 

no valor de R$ 95,92 (noventa e cinco reais e noventa e dois centavos). 

Impugnação à contestação foi apresentada pelo requerente no id. 

9799434. Em seguida as partes requerem o julgamento antecipado da lide 

(ids. 11165695 e 11235597). Na decisão de id. 11812667 foi determinada 

a expedição de ofício ao 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

solicitando informações a respeito da eventual extinção da ação nº 

8056409-78.2017.811.0001. No id. 12267489 aportou aos autos ofício do 

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT e após os autos vieram conclusos. 

É o relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide 

com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Inicialmente ressalto que resta prejudicado a análise da 

ocorrência de litispendência, tendo em vista que ação nº 

8056409-78.2017.811.0001 proposta pelo autor no 2º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá/MT já foi devidamente extinta em virtude da litispendência 

entre os feitos, conforme se observa do teor do ofício de id. 11812667. 

Pois bem. A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome do 

requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito 

pela requerida em razão do débito no importe R$ 95,92 (noventa e cinco 

reais e noventa e dois centavos), que supostamente se encontrava em 
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nome da parte autora. Analisando os autos, verifico que a razão está com 

o requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a 

existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito 

cobrado. Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da 

requerida, ela descurou de trazer aos autos o suposto contrato celebrado 

entre as partes, bem como deixou de comprovar a relação sub judice. 

Outrossim, as telas supostamente retirados do sistema operacional da 

requerida de id. 9727066, não comprovam a existência de liame jurídico 

entre as partes, visto que produzidos unilateralmente. A esse propósito: 

INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO CDC). Reclamada 

que não apresentou qualquer documento assinado pela reclamante, nem 

cópia da gravação das ligações que pudessem demonstrar sua anuência 

na contratação dos serviços cobrados. Além disso, também não 

demonstrou a licitude da tarifa na fatura da reclamante. Ressalte-se que 

as telas de computador anexadas ao processo não servem como prova, 

podendo ser alteradas unilateralmente, ao talante da companhia (...). 

(TJ-PR - RI: 000037061201281601550 PR 0000370-61.2012.8.16.0155/0 

(Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 

10/02/2015, 1Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015). Ora, a 

requerida não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a 

veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que lhe incumbia, já que 

descabe ao autor fazer prova negativa. Portanto, sem a prova dos fatos, 

as alegações do requerido se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em 

vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no 

Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Assim, havendo provas de que o autor não se 

beneficiou com os serviços prestados pela requerida a dívida perde o seu 

caráter de exigibilidade, uma vez que indevida. Diante disso, é de ser 

declarada a inexistência do débito, no importe de R$ 95,92 (noventa e 

cinco reais e noventa e dois centavos), excluindo-se, definitivamente, a 

restrição creditícia, devendo arcar com as consequências advindas da 

indevida inclusão. Assim, uma vez que a requerida não trouxe à baila 

elementos que corroborassem com suas declarações, imperioso 

reconhecer que a inscrição do nome do autor no serviço de proteção ao 

crédito foi indevida e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o 

seguinte princípio: "A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) 

se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" 

nesse cadastro"(RESP. 165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira). Outrossim, conforme já deveras pacificado, o dano 

extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que deve ser comprovado 

estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo porque seria subestimar 

por demais o sentimento humano pretender que a vítima comprove a 

humilhação, o transtorno e o constrangimento, experimentados, bastando, 

apenas, a prova do ato injusto, praticado por outrem e para o qual a vítima 

não concorreu. Assim entende o insigne civilista Arnaldo Marmitt, em sua 

obra “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15, indicando os elementos 

integrantes do dano moral, acima explicitado, a saber: “a) modificação 

para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da 

alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao 

lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, 

enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência 

da lesão”. O direito ao nome, meio por excelência através do qual se 

manifesta à identidade pessoal, é a mais rica e importante divulgação do 

direito à indenização, merecendo repúdio e gerando direito ao 

ressarcimento por dano moral o lançamento indevido e injusto de nome de 

consumidor junto a cadastro de órgãos que impõem restrição creditícia. No 

caso dos autos, a negligência e a falta de zelo da requerida em, 

indevidamente, inserir o nome do autor na lista de maus pagadores, rende 

ensejo à indenização. Desta forma, o dano moral decorrente do 

constrangimento causado ao demandante pelo ato ofensivo praticado pelo 

requerido deve ser reparado. Portanto, mister se faz examinar os critérios 

para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez 

que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e 

por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão”[1]. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma 

vez reconhecida a responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, 

considerando as condições econômicas financeiras das partes, os 

transtornos sofridos pelo autor, bem como considerando que pelas provas 

contidas nos autos a extensão do dano foi pequena tenho que a quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante 

razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da 

indenização por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[2]. 

No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). 

Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve observar a 

gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem 

deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento fácil[3]”. Por fim, 

considerando o acima descrito aliado a inaplicabilidade no presente caso, 

resta prejudicada a análise do pedido contraposto formulado pela parte 

requerida em sua contestação. Pelo exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor 

R$ 95,92 (noventa e cinco reais e noventa e dois centavos); condenar a 

requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso ocorrido em 02/05/2013 (Súmula 54, STJ) – id. 8119133. 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e 

confirmo a liminar deferida nos autos. Considerando que “na ação de 

indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba 

honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do 

trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 

3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio 

Santos. [3] 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - 

Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de 

Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario, 

sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).
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Vistos em correição Trata-se de Ação de rescisão contratual c/c 

indenização por perdas e danos e danos e reintegração de posse com 

pedido de liminar inaudita altera pars movida por Patricia Silva Ferreira 

Pippus e Alexsander Pippus Ferreira em desfavor de Simone Rodrigues 

Braga Diniz , todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na 

inicial. Alegam que por meio do CONTRATO DE COMPRA E VENDA de 10 

de setembro de 2013, os Requerentes venderam a Requerida, pelo preço 

de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), um imóvel 

urbano situado a rua Clovis Huguiney, Centro, cidade de Várzea 

Grande-MT, com área construída de 154,33 m² e área total de 176,80 m², 

imóvel este devidamente matriculado sob o nº 76.296 no Cartório do 1º 

Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande-MT, com todas as 

benfeitorias existente à época da assinatura do contrato. Afirmam que de 

acordo com o estipulado no contrato, o preço era para ser pago da 

seguinte forma: pelo ágio R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com sinal 

e princípio de pagamento, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), por meio de TED em conta da vendedora ora Requerente Patrícia, 

sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pagos em comissão; R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais) para o dia 30/12/2013 representado pelo 

cheque nº 001336 e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) representado pelo 

cheque nº 001337, ambos emitidos pelo Banco Itaú, agência 1689-Várzea 

Grande-MT, de emissão da Requerida, sendo o restante do preço, o valor 

de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) pagos com a assunção das 

parcelas do financiamento firmado pelos Requerentes com a Instituição 

Caixa Econômica Federal, realizando o adimplemento das parcelas 

mensais. Informam que até o momento, a Requerida somente adimpliu com 

os seguintes valores: uma transferência entre contas na data de 10 de 

setembro de 2013 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); um depósito 

em conta na data de 08 de outubro de 2013 no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais); transferência entre contas realizada em 11 de 

julho de 2014 no valor de 23.000,00 (vinte e três mil reais). Totalizando um 

valor total de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais). 

Explanam que diante do não pagamento da parcela vencida em 30 de 

dezembro de 2013 e da não assunção das parcelas do financiamento que 

os Autores firmaram com a Caixa Econômica Federal, e após muitas 

cobranças verbais infrutíferas e – muitas promessas de pagamento por 

parte da Requerida – os Requerentes procederam pela 1ª notificação da 

Requerida na data de 17 de outubro de 2017, conforme notificação 

extrajudicial realizada pelo Tabelião Notário do Cartório do 1º Ofício de 

Várzea Grande-MT, contudo, a Requerida quedou-se inerte, vindo a 

ensejar uma segunda notificação extrajudicial em 20 de fevereiro de 2018, 

a qual informava a Requerida a consolidação da rescisão contratual ante a 

mora contratual, bem como que já procedesse pela desocupação 

voluntária do imóvel ora objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar do recebimento da notificação. Portanto, já passados mais de 4 

anos do vencimento originário (30/12/2013), a Requerida não pagou o 

saldo do preço ajustado no contrato, não assumiu, e não transferiu e 

desde de outubro de 2015 não efetivam o pagamento das parcelas do 

financiamento assumidos pelos Autores junto à Caixa Econômica Federal. 

Requerem a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata 

reintegração de posse dos Requerentes no imóvel, bem como o 

reconhecimento da rescisão contratual. No mérito, a procedência dos 

pedidos. Juntou os documentos necessários à propositura da ação. 

Relatado o necessário. Decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias 

restou unificado na parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 

311), consolidando-se sob a insigne da tutela provisória de urgência e de 

evidência, sendo esta primeira fundada no perigo da demora e 

probabilidade do direito (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo (artigo 311, CPC). Em que pese os Requerentes 

tenham comprovado nos autos a mora da Requerida, entendo que, tal 

circunstância, por si só, não autoriza a concessão de liminar para 

reintegra-los na posse do imóvel, sem que antes seja declarada 

judicialmente a rescisão do liame. Nesse sentido, colhem-se os seguintes 

julgados: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E 

INDENIZAÇÃO - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

INADMISSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO. 

1- Indefere-se a liminar de reintegração de posse fundada em contrato de 

promessa de compra e venda, uma vez que, enquanto não decidida a 

rescisão do contrato, a posse do promissário comprador sobre o bem é 

legítima. 2- Não é possível a rescisão liminar do contrato de promessa de 

compra e venda, sob pena de se esgotar a prestação jurisdicional, e 

ainda, tal decisão desafia a dilação probatória. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CV Nº 1.0024.10.219302-6/001 - COMARCA DE BELO 

HORIZONTE, data de julgamento 18/09/2013 –TJ/MG). Ainda: “DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. 

AÇÃO DE 'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO 

NA POSSE. LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA 

EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE 

DECLARAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. I - A 

cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a 

necessidade da manifestação judicial para verificação dos pressupostos 

que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel. II - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, 

sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. 

Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 

'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel.” (STJ, REsp 

204.246/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, 

julgado em 10/12/2002, DJ 24/02/2003 p. 236). Nesse esteio, convém 

consignar que na espécie não restou demonstrado a verossimilhança da 

alegação dos Requerentes, porquanto a jurisprudência de vanguarda já 

sedimentou o entendimento de que “não se concede tutela antecipada ou 

liminar de reintegração de posse e de rescisão de contrato de compra e 

venda de imóvel, enquanto não resolvida a relação de cunho obrigacional 

havida entre os litigantes, não há como falar-se em esbulho, nem, 

tampouco, em liminar possessória, porque a rescisão tem cunho 

irreversível e não pode ser antecipada, e a reintegração de posse é 

conseqüência da rescisão” Agravo nº1.0024.07.509182-7/001, 17ª 

Câmara Cível, Rel. Des. Márcia De Paoli Balbino, d.j. 30/08/2007. Tal 

orientação decorre do fato de que, repousando a posse em contrato, é ela 

justa e merecedora de proteção, até que proclamada a rescisão 

contratual, quando se transforma em injusta e caracteriza o esbulho. Além 

disso, a jurisprudência tem firmado orientação no sentido de não se admitir 

a reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel, seja em sede 

de liminar ou de tutela antecipada, antes do contrato ser rescindido, como 

visto acima. Desse modo, apesar da alegada inadimplência da Requerida, 

eventual reintegração de posse somente poderá ser admitida ao final, se 

acolhido o pedido de rescisão contratual, como consequência deste. 

Assim, não se verificando na espécie a presença dos requisitos da tutela 

antecipada, o seu desacolhimento é medida que se impõe ao caso. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 300, §3º, do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Concedo aos Requerentes a gratuidade de justiça, 

nos moldes ditados pelo artigo 98 do CPC. Cite-se/intime-se a Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 09 de julho de 2018, às 

15h00min constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, 

inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). Várzea Grande/MT, 16 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003906-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY DE CAMPOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ivone Campos Freire OAB - MT9912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003906-65.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

REAJUSTE CONTRATUAL ABUSIVO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E 

LIMINAR. ajuizada por Eliney de Campos Oliveira em desfavor de Unimed 

Cuiabá- Cooperativa de Trabalho Médico, sob os argumentos apostos na 

inicial.. Aduz a Requerente ser Beneficiária do Plano de Saúde 

–Econômico Particular Unimed – Individual/Familiar –Enfermaria 

Coparticipação Contrato nº 056.7822000958, desde 12/11/2005, ou seja, 

há mais de 11 (onze) anos. Informa que desde o início do contrato firmado 
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com a Requerida, o plano de saúde vem sofrendo reajuste anual, sendo 

certo que pode haver uma variação do valor da mensalidade, uma vez que 

dependerá do número de consultas utilizadas, por isso, a denominação de 

contrato por “coparticipação” Narra que os reajustes anuais mantiveram 

normais até o mês de aniversário do contrato-(novembro/2015), conforme 

estipulado no contrato, em que há previsão somente de 01 (um) reajuste 

anual por faixa etária, sendo pago em 10/10/2016 o valor de R$ 528,76 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos). Contudo, 

no mês de novembro/2016, a Requerente recebeu a fatura apontando o 

absurdo valor para pagamento de R$ 1.272,36 (mil duzentos e setenta e 

dois reais e trinta e seis centavos), sendo certo tratar-se de um reajuste 

ilegal e unilateral, sem qualquer previsão contratual nesse sentido, 

portanto, incontestável o aumento abusivo no plano de saúde. Esclarece 

que a partir de novembro/2016, quando houve o aumento abusivo do valor 

cobrado e estando em dificuldades para adimplir o pagamento, a 

Requerente buscou compor amigavelmente com a Requerida para 

aplicação legal do reajuste e, não obteve êxito, razão pela qual , ingressou 

com ação judicial no Juizado Especial Cível do Jardim Glória - Comarca de 

Várzea Grande – Processo: 8016756-66.2017.811.0002, cuja liminar foi 

deferida na data de 11/04/2017 e, por conseguinte autorizou o pagamento 

da mensalidade do plano de saúde nos termos da Lei/ANS no valor de R$ 

663,99 (seiscentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), 

bem como, determinou que a Requerida continuasse a prestar serviços 

para a Requerente vedado a Requerida de cobrar o reajuste aplicado na 

fatura no valor de R$ 1.272,36 (mil duzentos e setenta e dois reais e trinta 

e seis centavos). A Requerida interpôs Recurso Inominado e os autos 

foram remetidos à Turma Recursal, a qual reconheceu por Unanimidade e 

de ofício a Incompetência Absoluta do Juizado Especial por se afigurar 

necessária a realização de perícia contábil na solução da controvérsia. 

Por entender que a Turma Recursal não adentrou no mérito da decisão, 

mantendo por corolário, a liminar deferida, até que outra decisão seja 

proferida, a Requerente vem procedendo com os pagamentos mensais 

das parcelas. Requer seja concedida a liminar, nos seguintes termos: Para 

o Período de 2016/2017 - declarar/determinar a aplicação da correção 

prevista pela ANS de até 13,57%, ou seja, do valor pago pela Requerente 

em 10/10/2016 R$ 558,76 (quinhentos e cincquenta oito reais e setenta e 

seis centavos) seja reajustado para o valor de R$ 633,99 (seiscentos e 

trinta e três reais e noventa e nove centavos), mantendo/considerando os 

valores já pagos pela Requerente do período de novembro/2016 até 

abril/2017 (pagamento efetuados em 04/2017 - em obediência a 

liminar/sentença do juizado), para ao final, no mérito, se for caso, seja 

devolvido o valor excedente pago pela Requerente mediante cálculos. Seja 

aplicado o percentual de 13,55%, para o Período de 2017/2018 importando 

a mensalidade a partir de novembro/2017 (aniversário do contrato) o valor 

de R$ 719,90 (setecentos e dezenove reais e noventa centavos), 

vedando a partir de então qualquer reajuste anual em cumprimento ao 

Estatuto do Idoso, tendo em vista que a Requerente já completou 60 

(sessenta anos) em 18/10/2017. Seja a Requerida/Unimed compelida a 

enviar/fornecer a Requerente o boleto de pagamento na residência e/ou 

disponibilize pela internet para que efetue o pagamento a partir de 

maio/2018 com vencimento para todo dia 16 (dezesseis) de cada mês. 

Não sendo esse o entendimento, autorize a Requerente a efetuar o 

depósito judicial vinculado a estes autos das parcelas mensais vincendas 

(R$ 719,90) até o julgamento final desta demanda, considerando que as 

parcelas até o mês de abril/2018 já foram pagas/quitadas diante da 

demanda/liminar/sentença no Juizado Especial Cível, até o julgamento final 

desta demanda. Ad cautelam, determinar que a Requerida se abstenha de 

cobrar na fatura o reajuste aplicado unilateralmente no valor de R$ 

1.272,36 do ano de 2016/2017, ou outro reajuste igual ou maior para o ano 

de 2017/2018 ora fora do devido pela ANS, consoante acima 

demonstrado; Determinar que a Requerente continue usufruindo seu plano 

de saúde, e em caso de eventual cancelamento do plano seja 

imediatamente restabelecido, por ser medida de urgência e necessidade, 

pois aguardar uma sentença de mérito lhe causará prejuízos 

imensuráveis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso 

de descumprimento. No mérito, requer a citação da Requerida, com a 

inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor e, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Juntou os 

documento necessários à propositura da ação. Relatado o necessário. 

Decido. Pois bem. O instituto da tutela de urgência é gênero da qual são 

espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser 

antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas 

empregadas pelo Juiz com base em juízo de cognição sumária e perante 

uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para 

assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório 

principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. No caso concreto, 

tem-se que o contrato firmado entre as partes possui cláusulas 

previamente estipuladas, logo, não vislumbro possibilidade de conceder a 

tutela nos moldes perseguidos pela Requerente, com fulcro nos 

fundamentos que passo a expor. A modificação das cláusulas contratuais 

demanda avaliação judicial no bojo da ação, isso para apuração do 

suposto abuso praticado, uma vez que o reajuste é autorizado por 

cláusula contratualmente prevista. Logo, se há ou não excesso, essa 

conclusão depende da dilação probatória para melhor esclarecimento da 

abusividade, sendo assim é de se concluir que a pretensão da parte 

autora não merece ser acolhida. Portanto, ausentes os requisitos 

previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Cite-se/intime-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 13 de agosto de 2018, às 14h00min 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 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). 

Defiro a inversão do ônus da prova e concedo os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA ao autor. Por fim, considerando que a parte autora possui 

idade superior a 60 (sessenta) anos, o art. 71 da Lei 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso) lhe assegura a prioridade na tramitação dos processos 

e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais. Dessa 

forma, procedam-se as devidas anotações nos registros dos autos. 

Intime-se. Cumpra-se Várzea Grande/MT, 17 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001623-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA REGIONAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 

(AUTOR)

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLETIVIDADE DE CREDORES (RÉU)

Outros Interessados:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001623-69.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. DO PEDIDO DAS RECUPERANDAS PARA RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES RETIDOS PELO BANCO DO BRASIL As recuperandas alegam 

que, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, a 

instituição financeira em análise bloqueou valores nas contas de 

titularidade das devedoras, para fins de quitação forçada de contratos 

sujeitos aos efeitos da recuperação judicial (Id. Doc. 12537491). 

Sustentam que “Efetuar apropriações de débitos indevidos poderá levar 

as empresas Recuperandas a uma situação de total descredibilidade 

perante seus credores. Assim, na medida em que valores essenciais 

estão sendo retidos, ou seja, valores debitados indevidamente, 

consequentemente culminarão em ilações futuras no sentido impossibilitar 

a recuperação, forçando a sua inevitável quebra.” (sic - Id. 12537491). Ao 

final, pugnam para que as instituições financeiras procedam à devolução 

dos valores retidos indevidamente, totalizando o valor de R$ 48.639,77, 

disponibilizando-os para livre movimentação, bem como se abstenha de 

efetuar novas retenções/descontos. Parecer do Administrador Judicial Id. 

12899524 pelo parcial acolhimento do pedido das Recuperandas, em 
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relação ao credor BANCO DO BRASIL, determinando-se a restituição do 

valor de R$ 45.946,47 (quarenta e cinco mil novecentos e quarente e seis 

reais e quarenta e sete centavos), bem como a imediata suspensão das 

cobranças, durante o prazo de blindagem, em razão da essencialidade, 

nos termos do §3º, art. 49, da Lei n. 11.101/05. Parecer do Ministério 

Público Id. 13055292 pelo deferimento do pedido da Recuperanda, com 

pedido da intimação das Recuperandas para informarem quais medidas 

estão sendo adotadas para solucionar o índice de liquidez reduzido 

noticiado pela Administradora-judicial, notadamente para que esclareçam 

as Recuperandas se estão cortando despesas e traçando estratégias 

para aumentar o faturamento. É a síntese do necessário. Decido. 1- DA 

RELAÇÃO JURÍDICA DA RECUPERANDA COM O BANCO DO BRASIL Como 

se vê pelas alegações e extratos anexados ao pedido formulado (Id. Doc. 

12537491), as recuperandas possuem vínculo obrigacional com o Banco 

do Brasil, anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, por 

força dos Contratos nº 40/00521-6, 40/00584-4 e 40/00583-6, tendo sido 

arrolado na classe de credores quirografários. Ainda como se infere dos 

extratos bancários¸ após o ajuizamento do pedido de Recuperação 

Judicial (02/03/2018), a instituição financeira em questão bloqueou valores 

nas contas das devedoras, com o objetivo receber seus créditos, mesmo 

suspensa à exigibilidade dos mesmos, pois originados de contratos 

pactuados antes do processamento da Recuperação Judicial, os quais 

deverão ser quitados oportunamente, respeitando-se a ordem 

preferencial. Para fins de análise de eventual valor a ser restituído, o 

administrador judicial informou que as recuperandas apresentaram extrato 

da conta bancária 431662-2 de titularidade da empresa REGIONAL 

COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. e os contratos firmados com o BANCO DO 

BRASIL, sendo eles: 1) cédula de crédito industrial n. 40/00521-6, no valor 

de R$ 2.800.000,00, para aquisição de máquinas e equipamentos, obra 

civil e capital de giro, com garantia de alienação fiduciária; 2) cédula de 

crédito comercial n. 40/00584-4, no valor de R$ 58.000,00, com garantia 

de alienação fiduciária; 3) cédula de crédito comercial n. 40/00583-6, no 

valor de R$ 1.321.000,00, com alienação fiduciária; Informou, ainda, que 

em seu entendimento de fato houve a retenção indevida da instituição 

financeira no valor de R$ 45.946,47, “arrolados, que os descontos 

efetivados nas contas da Recuperanda se referem, em sua grande 

maioria, a créditos arrolados na recuperação judicial, bem como é evidente 

o impacto e o prejuízo que isso está causando na atividade das empresas 

em recuperação judicial”. Ressalte-se, outrossim, que muito embora não 

se possa afastar a sujeição dos créditos garantidos por cessão fiduciária 

dos efeitos da recuperação judicial, pela interpretação atualmente 

conferida ao § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/05, não se pode perder de 

vista à ressalva contida na parte final do citado dispositivo legal, que obsta 

a retirada da empresa Recuperanda de bens de capital essenciais ao 

desenvolvimento de suas atividades, enquanto perdurar o prazo de 

suspensão de que trata o art. 6º, § 4º, LRF. O colendo Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou sobre o tema no REsp Nº 1.263.500/ES, que 

teve como relatora a Ministra Maria Isabel Galloti, no sentido de manter a 

trava bancária, ao argumento de que os direitos creditórios, na condição 

de bens incorpóreos “não poderiam ser retirados do estabelecimento do 

devedor porquanto esses títulos, de regra, estão na posse do credor para 

que ele possa receber diretamente do devedor os créditos cedidos 

fiduciariamente”. Como se pode verificar a controvérsia reside em torno da 

equiparação dos recebíveis ofertados em garantia de cessão fiduciária 

como “bens de capital essencial” disposto na parte final do dispositivo 

legal em comento, pelo que ouso a divergir do entendimento majoritário 

esposado pelo voto condutor, para defender a impossibilidade da 

manutenção da trava bancária durante o chamado período de blindagem, 

devendo-se priorizar o espírito da norma, de modo que possa atingir a 

finalidade para a qual foi criada. Ora, uma vez que foi necessária a 

ampliação do conceito de propriedade fiduciária para o fim de nele incluir a 

cessão fiduciária de créditos, e desse modo excluir tais garantias dos 

efeitos da recuperação judicial, não seria razoável deixar de equiparar 

como “bens de capitais” os direitos creditórios sobre os quais são 

constituídas as cessões fiduciárias, com o intuito de permitir a chamada 

trava bancária, não obstante o contido na parte final do §3º, do art. 49, da 

LRF. Com efeito, em sendo o maior objetivo da lei a preservação da 

empresa, entendo que outra não pode ser a interpretação a ser conferida 

à norma, tendo em vista que, na grande parte das vezes, quando uma 

sociedade empresária socorre-se do instituto da recuperação judicial o 

faz justamente por estar atravessando período de crise financeira de 

liquidez. Por tal razão, permitir o bloqueio de valores, com o fim de 

amortizar contratos de mútuo, sem levar em consideração sua 

necessidade de manutenção de capital de giro e do fluxo de caixa, pode 

implicar no engessamento das atividades da empresa que está tentando 

se soerguer, e por isso, necessita mais do que nunca dispor de tais 

recursos para implementar seu negócio, bem como atingir de modo eficaz 

os resultados de interesse social, como geração de emprego, circulação 

de riquezas e recolhimentos dos tributos. Neste sentido, cito o 

posicionamento do Dr. Daniel Carnio Costa, magistrado da Primeira Vara de 

Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, a superação 

do dualismo pendular que: “A teoria da distribuição equilibrada de ônus 

entre devedor e credores a fim de que se possam obter os benefícios 

sociais e econômicos que decorrem da recuperação da empresa. Daí que 

se pode, desde logo, inferir duas importantíssimas conclusões: a primeira 

é que a empresa em recuperação deve assumir o ônus que lhe compete 

no procedimento agindo de forma adequada, tanto do ponto de vista 

processual, como também no desenvolvimento de sua atividade 

empresarial; a segunda, é que somente tem sentido a recuperação judicial 

em função da geração dos benefícios sociais e econômicos relevantes 

que sejam decorrentes da continuidade do desenvolvimento da atividade 

empresarial, como geração de empregos ou manutenção de postos de 

trabalho, circulação e geração de riquezas, bens e serviços e 

recolhimento de tributos”. Para os que defendem que a interpretação 

ampliativa poderia interferir de modo negativo na questão do spread 

bancário, diante da elevação dos riscos das operações, entendo que tal 

premissa por si só não se mantém, uma vez que se deve procurar 

encontrar um ponto de equilíbrio capaz de assegurar a preservação da 

empresa que passa por um processo de reestruturação, sua função 

social e o estímulo à atividade econômica, atendendo assim aos princípios 

para os quais foi criado o instituto, como já mencionado anteriormente. 

Destarte, não há que se por em dúvida acerca do prejuízo para a empresa 

Recuperanda em se permitir que a instituição financeira em análise, 

durante o período a que se refere o art. 6º, § 4º, LRF, retire valores 

oriundos de vendas feitas para pagamento via cartões de créditos ou via 

títulos de cobranças, dados em garantia por cessão fiduciária de crédito, 

sob pena de comprometer as atividades da Recuperanda, em virtude da 

falta de capital, decorrente da apropriação da maior parte do faturamento 

da empresa, e consequentemente, comprometendo o processo de 

recuperação judicial. Assim, os valores retidos sob a nomenclatura de 

“Cobrança de Juros”, e dois lançamentos referentes ao “contrato 

4.000.521(40/00521-6)”, no valor total de R$ 45.806,97, foram retidos 

indevidamente pela instituição financeira. Quanto aos demais lançamentos 

constantes dos extratos, como “Tar” “Tarifa” que sejam referentes a 

descontos com vencimentos após o ajuizamento da recuperação judicial 

(02/03/2018), tudo indica tratar-se de tarifas bancárias de manutenção 

das contas ou de valores utilizados para livre movimentação das 

recuperandas, não relacionadas aos contratos em questão, razão pela 

qual, os valores lançados sob tais nomenclaturas não estão relacionadas 

às chamadas trava bancária e, portanto, não devem ser restituídos, com 

exceção dos anteriores ao ajuizamento: Tarifas referentes a 28/02 (2 

lançamentos respectivamente nos valores de R$ 22,50 e R$ 58,50) e 

01/03 (1 lançamento no valor de R$ 58,50) totalizando R$ 139,50. Desse 

modo, em estando suspensa a exigibilidade de seus créditos, os atos da 

instituição financeira em apropriar-se de valores da conta bancária das 

empresas Recuperandas são inadequados, o que implica em privilégio 

deste credor em detrimento aos demais, afrontando o espírito da Lei n°. 

11.101/2005, que prevê tratamento isonômico. Com efeito, deve ser 

parcialmente acolhido o pedido para restituição dos valores efetivamente 

retidos na conta corrente da Recuperanda Regional Comércio de Cereais 

LTDA, no valor de R$ 45.946,47. Assim, passo a fazer as seguintes 

deliberações: 1 – Determino a intimação do Banco do Brasil, para que 

devolva, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor de R$ 45.946,47, 

mediante depósito judicial, bem como para que se abstenha de realizar 

novos débitos com a mesma finalidade, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais). 1.1 – Consigno que, em havendo 

divergência quando aos valores a serem restituídos, poderão as 

instituições financeiras apresentarem contestação nos autos e 

procederem ao depósito do valor que entende devido. 1.2 - Diante da 

urgência que o caso requer, indefiro o pedido para que a intimação seja 

realizada por oficial de justiça plantonista, e determino proceda-se à 

intimação por Ofício, que deverá ser expedido pela Sra. Gestora Judiciária 

e entregue aos advogados das recuperadas para seu efetivo 

cumprimento. 2 – Defiro o pedido do ministério público e determino 
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intimação das Recuperandas para no prazo de 5 (cinco) dias “informarem 

quais medidas estão sendo adotadas para solucionar o índice de liquidez 

reduzido noticiado pela Administradora-judicial, notadamente para que 

esclareçam as Recuperandas se estão cortando despesas e traçando 

estratégias para aumentar o faturamento.” (sic - Id. 13055292), após 

vistas ao ministério público para manifestação. 3 – Intime-se a 

administradora judicial do teor desta decisão. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001623-69.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. DO PEDIDO DAS RECUPERANDAS PARA RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES RETIDOS PELO BANCO DO BRASIL As recuperandas alegam 

que, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, a 

instituição financeira em análise bloqueou valores nas contas de 

titularidade das devedoras, para fins de quitação forçada de contratos 

sujeitos aos efeitos da recuperação judicial (Id. Doc. 12537491). 

Sustentam que “Efetuar apropriações de débitos indevidos poderá levar 

as empresas Recuperandas a uma situação de total descredibilidade 

perante seus credores. Assim, na medida em que valores essenciais 

estão sendo retidos, ou seja, valores debitados indevidamente, 

consequentemente culminarão em ilações futuras no sentido impossibilitar 

a recuperação, forçando a sua inevitável quebra.” (sic - Id. 12537491). Ao 

final, pugnam para que as instituições financeiras procedam à devolução 

dos valores retidos indevidamente, totalizando o valor de R$ 48.639,77, 

disponibilizando-os para livre movimentação, bem como se abstenha de 

efetuar novas retenções/descontos. Parecer do Administrador Judicial Id. 

12899524 pelo parcial acolhimento do pedido das Recuperandas, em 

relação ao credor BANCO DO BRASIL, determinando-se a restituição do 

valor de R$ 45.946,47 (quarenta e cinco mil novecentos e quarente e seis 

reais e quarenta e sete centavos), bem como a imediata suspensão das 

cobranças, durante o prazo de blindagem, em razão da essencialidade, 

nos termos do §3º, art. 49, da Lei n. 11.101/05. Parecer do Ministério 

Público Id. 13055292 pelo deferimento do pedido da Recuperanda, com 

pedido da intimação das Recuperandas para informarem quais medidas 

estão sendo adotadas para solucionar o índice de liquidez reduzido 

noticiado pela Administradora-judicial, notadamente para que esclareçam 

as Recuperandas se estão cortando despesas e traçando estratégias 

para aumentar o faturamento. É a síntese do necessário. Decido. 1- DA 

RELAÇÃO JURÍDICA DA RECUPERANDA COM O BANCO DO BRASIL Como 

se vê pelas alegações e extratos anexados ao pedido formulado (Id. Doc. 

12537491), as recuperandas possuem vínculo obrigacional com o Banco 

do Brasil, anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, por 

força dos Contratos nº 40/00521-6, 40/00584-4 e 40/00583-6, tendo sido 

arrolado na classe de credores quirografários. Ainda como se infere dos 

extratos bancários¸ após o ajuizamento do pedido de Recuperação 

Judicial (02/03/2018), a instituição financeira em questão bloqueou valores 

nas contas das devedoras, com o objetivo receber seus créditos, mesmo 

suspensa à exigibilidade dos mesmos, pois originados de contratos 

pactuados antes do processamento da Recuperação Judicial, os quais 

deverão ser quitados oportunamente, respeitando-se a ordem 

preferencial. Para fins de análise de eventual valor a ser restituído, o 

administrador judicial informou que as recuperandas apresentaram extrato 

da conta bancária 431662-2 de titularidade da empresa REGIONAL 

COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. e os contratos firmados com o BANCO DO 

BRASIL, sendo eles: 1) cédula de crédito industrial n. 40/00521-6, no valor 

de R$ 2.800.000,00, para aquisição de máquinas e equipamentos, obra 

civil e capital de giro, com garantia de alienação fiduciária; 2) cédula de 

crédito comercial n. 40/00584-4, no valor de R$ 58.000,00, com garantia 

de alienação fiduciária; 3) cédula de crédito comercial n. 40/00583-6, no 

valor de R$ 1.321.000,00, com alienação fiduciária; Informou, ainda, que 

em seu entendimento de fato houve a retenção indevida da instituição 

financeira no valor de R$ 45.946,47, “arrolados, que os descontos 

efetivados nas contas da Recuperanda se referem, em sua grande 

maioria, a créditos arrolados na recuperação judicial, bem como é evidente 

o impacto e o prejuízo que isso está causando na atividade das empresas 

em recuperação judicial”. Ressalte-se, outrossim, que muito embora não 

se possa afastar a sujeição dos créditos garantidos por cessão fiduciária 

dos efeitos da recuperação judicial, pela interpretação atualmente 

conferida ao § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/05, não se pode perder de 

vista à ressalva contida na parte final do citado dispositivo legal, que obsta 

a retirada da empresa Recuperanda de bens de capital essenciais ao 

desenvolvimento de suas atividades, enquanto perdurar o prazo de 

suspensão de que trata o art. 6º, § 4º, LRF. O colendo Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou sobre o tema no REsp Nº 1.263.500/ES, que 

teve como relatora a Ministra Maria Isabel Galloti, no sentido de manter a 

trava bancária, ao argumento de que os direitos creditórios, na condição 

de bens incorpóreos “não poderiam ser retirados do estabelecimento do 

devedor porquanto esses títulos, de regra, estão na posse do credor para 

que ele possa receber diretamente do devedor os créditos cedidos 

fiduciariamente”. Como se pode verificar a controvérsia reside em torno da 

equiparação dos recebíveis ofertados em garantia de cessão fiduciária 

como “bens de capital essencial” disposto na parte final do dispositivo 

legal em comento, pelo que ouso a divergir do entendimento majoritário 

esposado pelo voto condutor, para defender a impossibilidade da 

manutenção da trava bancária durante o chamado período de blindagem, 

devendo-se priorizar o espírito da norma, de modo que possa atingir a 

finalidade para a qual foi criada. Ora, uma vez que foi necessária a 

ampliação do conceito de propriedade fiduciária para o fim de nele incluir a 

cessão fiduciária de créditos, e desse modo excluir tais garantias dos 

efeitos da recuperação judicial, não seria razoável deixar de equiparar 

como “bens de capitais” os direitos creditórios sobre os quais são 

constituídas as cessões fiduciárias, com o intuito de permitir a chamada 

trava bancária, não obstante o contido na parte final do §3º, do art. 49, da 

LRF. Com efeito, em sendo o maior objetivo da lei a preservação da 

empresa, entendo que outra não pode ser a interpretação a ser conferida 

à norma, tendo em vista que, na grande parte das vezes, quando uma 

sociedade empresária socorre-se do instituto da recuperação judicial o 

faz justamente por estar atravessando período de crise financeira de 

liquidez. Por tal razão, permitir o bloqueio de valores, com o fim de 

amortizar contratos de mútuo, sem levar em consideração sua 

necessidade de manutenção de capital de giro e do fluxo de caixa, pode 

implicar no engessamento das atividades da empresa que está tentando 

se soerguer, e por isso, necessita mais do que nunca dispor de tais 

recursos para implementar seu negócio, bem como atingir de modo eficaz 

os resultados de interesse social, como geração de emprego, circulação 

de riquezas e recolhimentos dos tributos. Neste sentido, cito o 

posicionamento do Dr. Daniel Carnio Costa, magistrado da Primeira Vara de 

Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, a superação 

do dualismo pendular que: “A teoria da distribuição equilibrada de ônus 

entre devedor e credores a fim de que se possam obter os benefícios 

sociais e econômicos que decorrem da recuperação da empresa. Daí que 

se pode, desde logo, inferir duas importantíssimas conclusões: a primeira 

é que a empresa em recuperação deve assumir o ônus que lhe compete 

no procedimento agindo de forma adequada, tanto do ponto de vista 

processual, como também no desenvolvimento de sua atividade 

empresarial; a segunda, é que somente tem sentido a recuperação judicial 

em função da geração dos benefícios sociais e econômicos relevantes 

que sejam decorrentes da continuidade do desenvolvimento da atividade 

empresarial, como geração de empregos ou manutenção de postos de 

trabalho, circulação e geração de riquezas, bens e serviços e 

recolhimento de tributos”. Para os que defendem que a interpretação 

ampliativa poderia interferir de modo negativo na questão do spread 
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bancário, diante da elevação dos riscos das operações, entendo que tal 

premissa por si só não se mantém, uma vez que se deve procurar 

encontrar um ponto de equilíbrio capaz de assegurar a preservação da 

empresa que passa por um processo de reestruturação, sua função 

social e o estímulo à atividade econômica, atendendo assim aos princípios 

para os quais foi criado o instituto, como já mencionado anteriormente. 

Destarte, não há que se por em dúvida acerca do prejuízo para a empresa 

Recuperanda em se permitir que a instituição financeira em análise, 

durante o período a que se refere o art. 6º, § 4º, LRF, retire valores 

oriundos de vendas feitas para pagamento via cartões de créditos ou via 

títulos de cobranças, dados em garantia por cessão fiduciária de crédito, 

sob pena de comprometer as atividades da Recuperanda, em virtude da 

falta de capital, decorrente da apropriação da maior parte do faturamento 

da empresa, e consequentemente, comprometendo o processo de 

recuperação judicial. Assim, os valores retidos sob a nomenclatura de 

“Cobrança de Juros”, e dois lançamentos referentes ao “contrato 

4.000.521(40/00521-6)”, no valor total de R$ 45.806,97, foram retidos 

indevidamente pela instituição financeira. Quanto aos demais lançamentos 

constantes dos extratos, como “Tar” “Tarifa” que sejam referentes a 

descontos com vencimentos após o ajuizamento da recuperação judicial 

(02/03/2018), tudo indica tratar-se de tarifas bancárias de manutenção 

das contas ou de valores utilizados para livre movimentação das 

recuperandas, não relacionadas aos contratos em questão, razão pela 

qual, os valores lançados sob tais nomenclaturas não estão relacionadas 

às chamadas trava bancária e, portanto, não devem ser restituídos, com 

exceção dos anteriores ao ajuizamento: Tarifas referentes a 28/02 (2 

lançamentos respectivamente nos valores de R$ 22,50 e R$ 58,50) e 

01/03 (1 lançamento no valor de R$ 58,50) totalizando R$ 139,50. Desse 

modo, em estando suspensa a exigibilidade de seus créditos, os atos da 

instituição financeira em apropriar-se de valores da conta bancária das 

empresas Recuperandas são inadequados, o que implica em privilégio 

deste credor em detrimento aos demais, afrontando o espírito da Lei n°. 

11.101/2005, que prevê tratamento isonômico. Com efeito, deve ser 

parcialmente acolhido o pedido para restituição dos valores efetivamente 

retidos na conta corrente da Recuperanda Regional Comércio de Cereais 

LTDA, no valor de R$ 45.946,47. Assim, passo a fazer as seguintes 

deliberações: 1 – Determino a intimação do Banco do Brasil, para que 

devolva, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor de R$ 45.946,47, 

mediante depósito judicial, bem como para que se abstenha de realizar 

novos débitos com a mesma finalidade, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais). 1.1 – Consigno que, em havendo 

divergência quando aos valores a serem restituídos, poderão as 

instituições financeiras apresentarem contestação nos autos e 

procederem ao depósito do valor que entende devido. 1.2 - Diante da 

urgência que o caso requer, indefiro o pedido para que a intimação seja 

realizada por oficial de justiça plantonista, e determino proceda-se à 

intimação por Ofício, que deverá ser expedido pela Sra. Gestora Judiciária 

e entregue aos advogados das recuperadas para seu efetivo 

cumprimento. 2 – Defiro o pedido do ministério público e determino 

intimação das Recuperandas para no prazo de 5 (cinco) dias “informarem 

quais medidas estão sendo adotadas para solucionar o índice de liquidez 

reduzido noticiado pela Administradora-judicial, notadamente para que 

esclareçam as Recuperandas se estão cortando despesas e traçando 

estratégias para aumentar o faturamento.” (sic - Id. 13055292), após 

vistas ao ministério público para manifestação. 3 – Intime-se a 

administradora judicial do teor desta decisão. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001623-69.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. DO PEDIDO DAS RECUPERANDAS PARA RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES RETIDOS PELO BANCO DO BRASIL As recuperandas alegam 

que, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, a 

instituição financeira em análise bloqueou valores nas contas de 

titularidade das devedoras, para fins de quitação forçada de contratos 

sujeitos aos efeitos da recuperação judicial (Id. Doc. 12537491). 

Sustentam que “Efetuar apropriações de débitos indevidos poderá levar 

as empresas Recuperandas a uma situação de total descredibilidade 

perante seus credores. Assim, na medida em que valores essenciais 

estão sendo retidos, ou seja, valores debitados indevidamente, 

consequentemente culminarão em ilações futuras no sentido impossibilitar 

a recuperação, forçando a sua inevitável quebra.” (sic - Id. 12537491). Ao 

final, pugnam para que as instituições financeiras procedam à devolução 

dos valores retidos indevidamente, totalizando o valor de R$ 48.639,77, 

disponibilizando-os para livre movimentação, bem como se abstenha de 

efetuar novas retenções/descontos. Parecer do Administrador Judicial Id. 

12899524 pelo parcial acolhimento do pedido das Recuperandas, em 

relação ao credor BANCO DO BRASIL, determinando-se a restituição do 

valor de R$ 45.946,47 (quarenta e cinco mil novecentos e quarente e seis 

reais e quarenta e sete centavos), bem como a imediata suspensão das 

cobranças, durante o prazo de blindagem, em razão da essencialidade, 

nos termos do §3º, art. 49, da Lei n. 11.101/05. Parecer do Ministério 

Público Id. 13055292 pelo deferimento do pedido da Recuperanda, com 

pedido da intimação das Recuperandas para informarem quais medidas 

estão sendo adotadas para solucionar o índice de liquidez reduzido 

noticiado pela Administradora-judicial, notadamente para que esclareçam 

as Recuperandas se estão cortando despesas e traçando estratégias 

para aumentar o faturamento. É a síntese do necessário. Decido. 1- DA 

RELAÇÃO JURÍDICA DA RECUPERANDA COM O BANCO DO BRASIL Como 

se vê pelas alegações e extratos anexados ao pedido formulado (Id. Doc. 

12537491), as recuperandas possuem vínculo obrigacional com o Banco 

do Brasil, anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, por 

força dos Contratos nº 40/00521-6, 40/00584-4 e 40/00583-6, tendo sido 

arrolado na classe de credores quirografários. Ainda como se infere dos 

extratos bancários¸ após o ajuizamento do pedido de Recuperação 

Judicial (02/03/2018), a instituição financeira em questão bloqueou valores 

nas contas das devedoras, com o objetivo receber seus créditos, mesmo 

suspensa à exigibilidade dos mesmos, pois originados de contratos 

pactuados antes do processamento da Recuperação Judicial, os quais 

deverão ser quitados oportunamente, respeitando-se a ordem 

preferencial. Para fins de análise de eventual valor a ser restituído, o 

administrador judicial informou que as recuperandas apresentaram extrato 

da conta bancária 431662-2 de titularidade da empresa REGIONAL 

COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. e os contratos firmados com o BANCO DO 

BRASIL, sendo eles: 1) cédula de crédito industrial n. 40/00521-6, no valor 

de R$ 2.800.000,00, para aquisição de máquinas e equipamentos, obra 

civil e capital de giro, com garantia de alienação fiduciária; 2) cédula de 

crédito comercial n. 40/00584-4, no valor de R$ 58.000,00, com garantia 

de alienação fiduciária; 3) cédula de crédito comercial n. 40/00583-6, no 

valor de R$ 1.321.000,00, com alienação fiduciária; Informou, ainda, que 

em seu entendimento de fato houve a retenção indevida da instituição 

financeira no valor de R$ 45.946,47, “arrolados, que os descontos 

efetivados nas contas da Recuperanda se referem, em sua grande 

maioria, a créditos arrolados na recuperação judicial, bem como é evidente 

o impacto e o prejuízo que isso está causando na atividade das empresas 

em recuperação judicial”. Ressalte-se, outrossim, que muito embora não 

se possa afastar a sujeição dos créditos garantidos por cessão fiduciária 

dos efeitos da recuperação judicial, pela interpretação atualmente 

conferida ao § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/05, não se pode perder de 

vista à ressalva contida na parte final do citado dispositivo legal, que obsta 

a retirada da empresa Recuperanda de bens de capital essenciais ao 

desenvolvimento de suas atividades, enquanto perdurar o prazo de 

suspensão de que trata o art. 6º, § 4º, LRF. O colendo Superior Tribunal 
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de Justiça já se posicionou sobre o tema no REsp Nº 1.263.500/ES, que 

teve como relatora a Ministra Maria Isabel Galloti, no sentido de manter a 

trava bancária, ao argumento de que os direitos creditórios, na condição 

de bens incorpóreos “não poderiam ser retirados do estabelecimento do 

devedor porquanto esses títulos, de regra, estão na posse do credor para 

que ele possa receber diretamente do devedor os créditos cedidos 

fiduciariamente”. Como se pode verificar a controvérsia reside em torno da 

equiparação dos recebíveis ofertados em garantia de cessão fiduciária 

como “bens de capital essencial” disposto na parte final do dispositivo 

legal em comento, pelo que ouso a divergir do entendimento majoritário 

esposado pelo voto condutor, para defender a impossibilidade da 

manutenção da trava bancária durante o chamado período de blindagem, 

devendo-se priorizar o espírito da norma, de modo que possa atingir a 

finalidade para a qual foi criada. Ora, uma vez que foi necessária a 

ampliação do conceito de propriedade fiduciária para o fim de nele incluir a 

cessão fiduciária de créditos, e desse modo excluir tais garantias dos 

efeitos da recuperação judicial, não seria razoável deixar de equiparar 

como “bens de capitais” os direitos creditórios sobre os quais são 

constituídas as cessões fiduciárias, com o intuito de permitir a chamada 

trava bancária, não obstante o contido na parte final do §3º, do art. 49, da 

LRF. Com efeito, em sendo o maior objetivo da lei a preservação da 

empresa, entendo que outra não pode ser a interpretação a ser conferida 

à norma, tendo em vista que, na grande parte das vezes, quando uma 

sociedade empresária socorre-se do instituto da recuperação judicial o 

faz justamente por estar atravessando período de crise financeira de 

liquidez. Por tal razão, permitir o bloqueio de valores, com o fim de 

amortizar contratos de mútuo, sem levar em consideração sua 

necessidade de manutenção de capital de giro e do fluxo de caixa, pode 

implicar no engessamento das atividades da empresa que está tentando 

se soerguer, e por isso, necessita mais do que nunca dispor de tais 

recursos para implementar seu negócio, bem como atingir de modo eficaz 

os resultados de interesse social, como geração de emprego, circulação 

de riquezas e recolhimentos dos tributos. Neste sentido, cito o 

posicionamento do Dr. Daniel Carnio Costa, magistrado da Primeira Vara de 

Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, a superação 

do dualismo pendular que: “A teoria da distribuição equilibrada de ônus 

entre devedor e credores a fim de que se possam obter os benefícios 

sociais e econômicos que decorrem da recuperação da empresa. Daí que 

se pode, desde logo, inferir duas importantíssimas conclusões: a primeira 

é que a empresa em recuperação deve assumir o ônus que lhe compete 

no procedimento agindo de forma adequada, tanto do ponto de vista 

processual, como também no desenvolvimento de sua atividade 

empresarial; a segunda, é que somente tem sentido a recuperação judicial 

em função da geração dos benefícios sociais e econômicos relevantes 

que sejam decorrentes da continuidade do desenvolvimento da atividade 

empresarial, como geração de empregos ou manutenção de postos de 

trabalho, circulação e geração de riquezas, bens e serviços e 

recolhimento de tributos”. Para os que defendem que a interpretação 

ampliativa poderia interferir de modo negativo na questão do spread 

bancário, diante da elevação dos riscos das operações, entendo que tal 

premissa por si só não se mantém, uma vez que se deve procurar 

encontrar um ponto de equilíbrio capaz de assegurar a preservação da 

empresa que passa por um processo de reestruturação, sua função 

social e o estímulo à atividade econômica, atendendo assim aos princípios 

para os quais foi criado o instituto, como já mencionado anteriormente. 

Destarte, não há que se por em dúvida acerca do prejuízo para a empresa 

Recuperanda em se permitir que a instituição financeira em análise, 

durante o período a que se refere o art. 6º, § 4º, LRF, retire valores 

oriundos de vendas feitas para pagamento via cartões de créditos ou via 

títulos de cobranças, dados em garantia por cessão fiduciária de crédito, 

sob pena de comprometer as atividades da Recuperanda, em virtude da 

falta de capital, decorrente da apropriação da maior parte do faturamento 

da empresa, e consequentemente, comprometendo o processo de 

recuperação judicial. Assim, os valores retidos sob a nomenclatura de 

“Cobrança de Juros”, e dois lançamentos referentes ao “contrato 

4.000.521(40/00521-6)”, no valor total de R$ 45.806,97, foram retidos 

indevidamente pela instituição financeira. Quanto aos demais lançamentos 

constantes dos extratos, como “Tar” “Tarifa” que sejam referentes a 

descontos com vencimentos após o ajuizamento da recuperação judicial 

(02/03/2018), tudo indica tratar-se de tarifas bancárias de manutenção 

das contas ou de valores utilizados para livre movimentação das 

recuperandas, não relacionadas aos contratos em questão, razão pela 

qual, os valores lançados sob tais nomenclaturas não estão relacionadas 

às chamadas trava bancária e, portanto, não devem ser restituídos, com 

exceção dos anteriores ao ajuizamento: Tarifas referentes a 28/02 (2 

lançamentos respectivamente nos valores de R$ 22,50 e R$ 58,50) e 

01/03 (1 lançamento no valor de R$ 58,50) totalizando R$ 139,50. Desse 

modo, em estando suspensa a exigibilidade de seus créditos, os atos da 

instituição financeira em apropriar-se de valores da conta bancária das 

empresas Recuperandas são inadequados, o que implica em privilégio 

deste credor em detrimento aos demais, afrontando o espírito da Lei n°. 

11.101/2005, que prevê tratamento isonômico. Com efeito, deve ser 

parcialmente acolhido o pedido para restituição dos valores efetivamente 

retidos na conta corrente da Recuperanda Regional Comércio de Cereais 

LTDA, no valor de R$ 45.946,47. Assim, passo a fazer as seguintes 

deliberações: 1 – Determino a intimação do Banco do Brasil, para que 

devolva, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor de R$ 45.946,47, 

mediante depósito judicial, bem como para que se abstenha de realizar 

novos débitos com a mesma finalidade, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais). 1.1 – Consigno que, em havendo 

divergência quando aos valores a serem restituídos, poderão as 

instituições financeiras apresentarem contestação nos autos e 

procederem ao depósito do valor que entende devido. 1.2 - Diante da 

urgência que o caso requer, indefiro o pedido para que a intimação seja 

realizada por oficial de justiça plantonista, e determino proceda-se à 

intimação por Ofício, que deverá ser expedido pela Sra. Gestora Judiciária 

e entregue aos advogados das recuperadas para seu efetivo 

cumprimento. 2 – Defiro o pedido do ministério público e determino 

intimação das Recuperandas para no prazo de 5 (cinco) dias “informarem 

quais medidas estão sendo adotadas para solucionar o índice de liquidez 

reduzido noticiado pela Administradora-judicial, notadamente para que 

esclareçam as Recuperandas se estão cortando despesas e traçando 

estratégias para aumentar o faturamento.” (sic - Id. 13055292), após 

vistas ao ministério público para manifestação. 3 – Intime-se a 

administradora judicial do teor desta decisão. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual. 

Várzea Grande/MT, 16 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383975 Nr: 1398-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DA SILVA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM-TECNOLOGIA EM SISTEMA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara da Silva - 

OAB:10373-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMBRASYSTEM-TECNOLOGIA EM 

SISTEMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 01029712000104. 

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: Luzinete da Silva Cabral propôs Ação Anulatória de 

Contrato Cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos 

Morais e Materiais em face Embrasystem-Tecnologia em Sistemas 

Importação e Exportação Ltda. Informa que o sistema da empresa, mais 

conhecida como BBom, o interessado deve pagar por cada rastreador e a 

Requerente adquiriu 72 rastreadores no mês de Junho de 2013, A 

Requerida deveria instalar os rastreadores no prazo de 30 dias, entretanto 

isso nunca aconteceu. No decorrer do processo houve duas tentativas de 

citação via carta postal por aviso de recebimento que restaram 

infrutíferas. Na data de 05/04/2018 foi deferida a citação por edital.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.DEFIRO com fulcro no artigo 256, 
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I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital do 

Requerido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do 

CPC. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria 

Pública desta Comarca para representar o Requerido devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal.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, CARLA TERESINHA 

FIORI B. LUZ, digitei.

Várzea Grande, 16 de abril de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368962 Nr: 18690-06.2014.811.0002

 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: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PAULINO DA SILVA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALINE PAULINO DA SILVA -ME. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Comercial de Generos Alimentícios Bom Senhor propôs 

Ação de Cobrança em desfavor de Aline Paulino da Silva-ME, informando 

ser credora do valor de R$ 3.305,52 referente a duas duplicatas, foi 

designada audiência de conciliação para o dia 02/12/2014, entretanto as 

duas tentativas de citação e intimação via carta postal com aviso de 

recebimento foram infrutíferas. Na data de 05/04/2018 foi deferida a 

citação via edital.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Diante do informado e requerido 

às fls. 47/48, DEFIRO com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo 

Civil, e DETERMINO a citação por edital da Requerida, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC. Decorrido o prazo sem 

apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a 

designação de curador especial ao Requerido revel e em atenção ao art. 

72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para 

representar o Requerido devendo ser intimada para apresentação de 

contestação no prazo legal.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, CARLA TERESINHA 

FIORI B. LUZ, digitei.

Várzea Grande, 16 de abril de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283039 Nr: 1861-18.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:OAB/MT 10.291-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA 

ME, CNPJ: 12871291000172. 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: Pneulink Importação e Comércio de Pneus Ltda propôs 

Ação Monitória em desfavor de Paulo Alexandre de Oliveira Silva ME, 

relata a Requerente que vendeu mercadorias ao Requerido no valor de R$ 

19.996,00 conforme duplicatas juntadas aos autos, e que o débito 

corrigido atualizado até 24/01/2012 estava no valor de R$ 16.898,66. 

Houve tentativa de citação via mandado judicial que restou infrutífera, 

após o Requerente informou novo endereço e o mandado foi 

desentranhado que também foi negativo. Após houve duas tentativas de 

citação via mandado e três tentativas de citação via carta com aviso de 

recebimento, todas infrutíferas. Na data de 02/04/2018 foi deferido o 

pedido de expedição de citação via edital.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.DEFIRO o pedido de fls. 77, com 

fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação 

por edital dos réus desconhecidos que estejam turbando a posse do 

autor, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC. 

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.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, CARLA TERESINHA 

FIORI B. LUZ, digitei.

Várzea Grande, 17 de abril de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381803 Nr: 28111-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILDO DE OLIVEIRA FERNANDES, ZENAIDE 

FATIMA DE ARRUDA FERNANDES, EMILIA MARIA DE CARVALHO, 

VALDENITA JESUS ALVES DA SILVA, TADEU MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DENILDO DE OLIVEIRA FERNANDES, 

brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ZENAIDE FATIMA DE ARRUDA FERNANDES, brasileiro(a), casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 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: Paulo Antonio dos Santos propôs Ação de Usucapião 

Extraordinário em face de Denildo de Oliveira Fernandes e Zenaide Fatima 

de Arruda Fernandes, narra que reside na casa desde o ano de 1995 com 

a sua família, de forma mansa e pacífica. Imóvel localizado à Rua Mateus 

Barbosa, lote 01, quadra 93, Cohab João Baract, Várzea Grande-MT, 

registrado sob a matrícula 19.948, livro 02, Registro de Imóvel do 1º Ofício 

da comarca de Várzea Grande-MT. Foi realizada tentativa de citação via 

mandado judicial, porém restou infrutífera. No dia 13/04/2018 foi deferido o 

pedido de citação por edital.
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Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Diante do informado e requerido 

às fls. 59, DEFIRO com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, 

e DETERMINO a citação por edital dos Requeridos e confinantes, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC. Decorrido o 

prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister 

se faz a designação de curador especial ao Requerido revel e em atenção 

ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública desta 

Comarca para representar os Requeridos e confinantes devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal.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, CARLA TERESINHA 

FIORI B. LUZ, digitei.

Várzea Grande, 18 de abril de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 274458 Nr: 17406-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DE MOURA APOITIA, IMOBILIÁRIA FAC 

IMÓVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RAFAEL TAFERNABERRI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT, JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA - OAB:OAB/MT 

nº15.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:OAB/MT 11.238-B

 Vistos, em correição.

Diante do cálculo apresentado às fls. 215/220 confeccionado pelo 

Contador Judicial, intimem-se às partes para se manifestar quanto o 

referido cálculo. Prazo: 15 quinze dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251200 Nr: 10498-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISTANIA GONÇALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca dos Embargos 

Monitórios de fls. 126/127, no prazo legal, conforme determinado à fl. 113.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376469 Nr: 24129-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINEI PAULO GONÇALVES PEREIRA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, ELIAS 

GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H GUIMARÃES - 

OAB:3515- MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:266539

 Intimação do advogado(a)EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, OAB/MT 

5222, para devolução dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 271882 Nr: 13086-69.2011.811.0002

 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: NISHIDA & NUNES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ALVES CAMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 Vistos, em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 249/250).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393847 Nr: 7680-28.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda 

e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a empresa requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). à parte autora, a 

título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial 

pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ). (...)com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 345595 Nr: 12333-10.2014.811.0002

 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: FABRICIO MERINO DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMSEN BOROSKE LTDA - ESTRELA 10, TEL - 

TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA LTDA - MULTITOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15440-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARION AUGUSTO NARDELLO 
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NASIHGIL - OAB:PR 61.119, OSCAR ESTANISLAU NASIHGIL - 

OAB:11563, PAULO HENRIQUE C. TEIXEIRA - OAB:MG 152.340

 Vistos em correição

 Nomeio para realização da perícia grafotécnica, Sr. JOSÉ ERNESTO 

BARBOSA DE SOUZA, recebendo suas correspondências na caixa postal 

nº 1024, Correios Shopping Pantanal, Cuiabá/MT, CEP: 78.050-973, Fone: 

( 6 5 )  9 2 4 2 - 8 3 8 3  e  ( 6 5 )  3 6 8 5 - 8 2 9 6 ,  e - m a i l : 

j.ernesto.s@terra.com.br.,devendo ser intimado para manifestar sua 

aceitação ao encargo, consignando que os honorários periciais foram 

arbitrados provisoriamente por este juízo em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

fls. 89

.

2 - Havendo concordância na realização da perícia técnica, designe-se a 

Sra. Gestora Judiciária data para abertura dos trabalhos, dando integral a 

decisão de fls. 89.

3- Após, apresentação do laudo pericial e eventuais esclarecimentos é 

que se dará o pagamento da perícia.

4 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 115259 Nr: 14143-64.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS S. RESENDE, MARIA ROSANE 

PRIMA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOPAN FRIGORIFICO PORTAL DA 

AMAZONIA SN, GERSON VIEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, MARISA KALIX DE MIRANDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, ROSANA KALLY SPREAFICO - OAB:

 Vistos em correição

 Nomeio para realização da perícia grafotécnica, Sr. JOSÉ ERNESTO 

BARBOSA DE SOUZA, recebendo suas correspondências na caixa postal 

nº 1024, Correios Shopping Pantanal, Cuiabá/MT, CEP: 78.050-973 Fone: 

( 6 5 )  9 2 4 2 - 8 3 8 3  e  ( 6 5 )  3 6 8 5 - 8 2 9 6 ,  e - m a i l : 

j.ernesto.s@terra.com.br.,devendo ser intimado para manifestar sua 

aceitação ao encargo, consignando que os honorários periciais foram 

arbitrados provisoriamente por este juízo em R$ 2.000,00 (tdois mil reais), 

fls. 45

.

2 - Havendo concordância na realização da perícia técnica, designe-se a 

Sra. Gestora Judiciária data para abertura dos trabalhos, dando integral a 

decisão de fls. 45

3- Após, apresentação do laudo pericial e eventuais esclarecimentos 

intime-se as partes para manifestação.

4 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 115187 Nr: 10625-66.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARINS BARBOSA DE SOUZA, SUL 

AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença 

oposta pela Sul América Companhia Nacional de Seguros e HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos os cálculos de fls. 

489/491, apresentados pelo credor, haja vista que demonstram a correta 

atualização da apólice e se encontram dentro dos parâmetros ditados pela 

sentença (fls. 347/351) e acórdão proferido em sede do Recurso de 

Apelação n. 141863/2015 (fls. 396/406).Sem condenação em honorários 

advocatícios por serem incabíveis na espécie, conforme previsão Súmula 

519.Por derradeiro, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o 

exequente traga aos autos planilha com o valor atualizado do saldo 

remanescente.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 64762 Nr: 962-98.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGIP DO BRASIL S/A, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOS DE SERVIÇO MAXIMO' S LTDA, 

VALDENIR MACHADO DE PAULA, SUELY BENITES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Hamilton Marins 

Carli - OAB:7.767, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT

 INTIMAÇÃO do advogado MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO, HITALLO RICARDO PANATO PASSOS para 

juntar aos autos comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão 

de Guias Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> 

Primeira Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais 

dados, ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante 

entrega de envelope.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 389418 Nr: 4974-72.2015.811.0002

 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: JULY ANNE DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, em correição (...) Relatado o necessário. Decido. É cediço que, o 

Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a competência do juízo da 

recuperação judicial- para determinar atos de constrição e expropriação 

que, de alguma forma, afetem o patrimônio envolvido no processo de 

soerguimento. Em regra, uma vez iniciada a recuperação judicial e 

apresentado o plano, mister que os atos constritivos aos ativos da 

sociedade sejam submetidos ao Juízo Recuperacional, sob pena de 

esvaziamento dos propósitos da recuperação, mesmo após transcorrido o 

prazo de 180 dias de suspensão, de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei 

11.101/2005. (...) (...) Portanto, tendo em vista que a satisfação do crédito 

aqui mencionado deverá ser perseguida nos autos da recuperação 

judicial, em procedimento regular de habilitação, não é mais necessário o 

prosseguimento do presente processo para os fins almejados pelo credor, 

faltando-lhe, pois, uma das condições da ação, qual seja, o interesse de 

agir. Destaco, outrossim, que a verificação se o crédito objeto destes 

autos já encontra registrado no quadro de credores da recuperação 

judicial é de competência da parte e não deste juízo, sendo descabida a 

hipótese de intimação do administrador judicial da empresa ré nestes 

autos. Frisa-se ainda que, a certidão do crédito constituído na sentença 

deve ser requerida junto à Secretaria desta Vara, uma vez que se trata de 

diligência da parte. Consigno que, a sentença proferida às fls. 68/70, não 

foi reformada pelo e. TJMT, conforme acórdão acostado às fls. 111/117. 

Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fundamento 

no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 325598 Nr: 21975-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA MARIA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13241-A
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 Vistos em correição.

Considerando que a OI se encontra em Recuperação Judicial, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender 

cabível, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 296131 Nr: 16422-47.2012.811.0002

 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: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE SOUZA GONÇALVES, MARA 

JANI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B

 Vistos, em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença pela parte requerida/reconvinte. (fls.338/339 e 374/422).

Assim, intime-se parte reconvindo /executada para que cumpre o 

determinado na sentença, bem como a obrigação de fazer e efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, altere-se o polo ativo da demanda fazendo 

constar como exequente JEFFERSON DE SOUZA GONÇALVES, 

representado por MARA JANI DE SOUZA, e, no polo passivo como 

executado SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA VÁRZEA 

GRANDE - SPE LTDA

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417556 Nr: 20782-20.2015.811.0002

 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: ADEMIR APARECIDO ZULLI, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO, BANCO DO BRASIL S/A, BANESTADO, FERNANDO 

MENDONÇA FRANÇA, BRADESCO S/A, BANCO ECONOMICO S.A, Fertipar 

Fertilizantes do Paraná Ltda, DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PIRAN 

SOCIEDADE FOMENTO COMERCIAL LTDA, COMERCIAL AGROVISA PROD. 

AGROP. E REP. LTDA, BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E 

COMERCIAL, PETROLUNA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, LUIZ 

ANTÔNIO GOMES E OUTROS, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO, OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA, FERTRON 

CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA., TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), CEMAT, CONAB, BRANEL 

COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, FERTILIZAR FERTILIZANTES DE 

SERVIÇO LTDA, EDUARDO JOSÉ DE MAGALHÃES, ALOYSIO ARLINDO 

KASPER, MANOEL CELESTINO DA SILVA, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMUS 

NOBILIS, RIO SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS, CARLOS SEBASTIÃO LESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9229-MT, AMARO CASAR CASTILHO - OAB:4384-B, ANDRÉ DOS 

SANTOS - OAB:14.363 AOB-MT, André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, CASSIO DE 

ALMEIDA FERREIRA - OAB:19625/O, CELSO LUIS OLIVATTO - 

OAB:136467, CHARLES SALDANHA HANDELL - OAB:13383, CLAUDIA 

AQUINO DE OLIVEIRA - OAB:7230, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O, JEAN 

CARLOS PALMIERI - OAB:OAB SP 298709, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT, KAREN AOKI ITO - OAB:OAB/SP 257.417, KILZA 

GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT, MARCELO 

ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - OAB:90666, MÁRCIO TÚLIO DIAS 

FERREIRA - OAB:OAB/MG, MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5604/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A 

OAB/MT, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:11.564-A, PIERO VINCENZO PARINI 

- OAB:, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8616/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 

8.616, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770/MT, ROSEMEIRE B. M. DE LAMONICA FREIRE - 

OAB:4497/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H GUIMARÃES - 

OAB:3515- MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 Intimação do advogado(a EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, OAB/MT 

5222, para devolução dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 252263 Nr: 11465-71.2010.811.0002

 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: DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE - UNIVAG, ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO, LUIS HENRIQUE 

SOARES GATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA - OAB:17.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:8700, Anderson Nunes de Figueiredo - 

OAB:MT 5.324, IZABEL FERREIRA DE SOUZA BARBOSA - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 17.685, MARCEL ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 6.454

 Vistos em correição.

 Declaro encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes para 

que, no prazo legal, apresentem suas derradeiras alegações.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332493 Nr: 1210-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON EDU DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:MT 10.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos, etc.1 - Analisando os autos verifico que houve pedido de 

cumprimento de sentença proposta por Edson Edu de Arruda em desfavor 

do Banco do Brasil S/A (fls. 334/337).(..).É o relato.Fundamento e 

Decido.Pois bem. Inicialmente, cumpre apontar que a certidão de fls. 353 

está equivocada, haja vista que a Sra. Gestora Judiciária concedeu novo 

prazo para o executado cumprir o determinado no acórdão.Ocorre que, o 

executado foi intimado da decisão de fls. 342, via DJE 10155, de 

11/12/2017 e publicado no dia 12/12/2017, sendo o termo final para o 

pagamento voluntário no dia 18/01/2018 e para apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no dia 

08/02/2018.Analisando a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, vislumbro que foi interposto fora do prazo legal disposto no §1º, 

do art. 523 do Código de Processo Civil.Diante de todo o exposto, rejeito a 

impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Banco do Brasil 

S/A, e via de consequência, acolho os cálculos apresentados pelo credor 
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às fls. 345/350.Proceda a liberação do valor incontroverso, devendo ser 

expedido dois alvarás para liberação dos valores depositados nos autos, 

sendo um em nome do exequente e outro de seu patrono, conforme 

petição de fls. 375.Todavia, necessário se faz a intimação do credor para 

que traga aos autos cálculo pormenorizado e individualizado do saldo 

devedor remanescente, deduzindo o valor já depositado nos autos às fls. 

360, observando a data do efetivo pagamento (18.01.2018). Prazo: 10 

(dez) dias.Com a estimativa nos autos, intimem-se as partes para que, 

querendo, se manifestem. Prazo: 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

deliberações pertinentes. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 295527 Nr: 15758-16.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RIBEIRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Vistos, em correição (...). Relatado o necessário. Decido. (...) Em regra, 

uma vez iniciada a recuperação judicial e apresentado o plano, mister que 

os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos ao Juízo 

Recuperacional, sob pena de esvaziamento dos propósitos da 

recuperação, mesmo após transcorrido o prazo de 180 dias de 

suspensão, de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. (...) Assim, 

uma vez em curso a fase de cumprimento da sentença proferida na ação 

de indenização por danos morais e sendo o crédito de natureza 

concursal, apesar de o crédito ter sido constituído posteriormente ao 

advento da recuperação judicial, cabe ao Juízo que a conduz o controle 

dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais, 

devendo o exequente manejar ação de habilitação junto a recuperação em 

trâmite, para sua inclusão no quadro de credores. Portanto, tendo em vista 

que a satisfação do crédito aqui mencionado deverá ser perseguida nos 

autos da recuperação judicial, em procedimento regular de habilitação, não 

é mais necessário o prosseguimento do presente processo para os fins 

almejados pelo credor, faltando-lhe, pois, uma das condições da ação, 

qual seja, o interesse de agir. Destaco, outrossim, que a verificação se o 

crédito objeto destes autos já encontra registrado no quadro de credores 

da recuperação judicial é de competência da parte e não deste juízo, 

sendo descabida a hipótese de intimação do administrador judicial da 

empresa ré nestes autos. (...) Ante o exposto, houve a perda 

superveniente do objeto desta execução, pela falta de interesse no seu 

prosseguimento e, consequentemente JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no inciso VI do artigo 485 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 338695 Nr: 6867-35.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332545 Nr: 1258-71.2014.811.0002

 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: JANAINA ADRIANA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos em correição.

Considerando que a OI se encontra em Recuperação Judicial, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender 

cabível, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436653 Nr: 4969-16.2016.811.0002

 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: RONEY DE PAULA SOUZA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR de que o perito nomeado - REINALDO PRESTES 

NETO, CRM MT 5329, indicou a data e local da perícia médica para o dia 

14/JUNHO/2018 às 13:00 horas no CENTRO MÉDICO CPA, na Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá - MT, 

Cep: 78.055-100, fones: (65) 3641-7100 / 9 9635-6009. O Periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA 

SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos médicos, histórico clínico) 

que porventura possam ser úteis na confecção do laudo pericial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003319-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER PIPPUS FERREIRA (AUTOR)

PATRICIA DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003319-43.2018.8.11.0002 

Vistos em correição Trata-se de Ação de rescisão contratual c/c 

indenização por perdas e danos e danos e reintegração de posse com 

pedido de liminar inaudita altera pars movida por Patricia Silva Ferreira 

Pippus e Alexsander Pippus Ferreira em desfavor de Simone Rodrigues 

Braga Diniz , todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na 

inicial. Alegam que por meio do CONTRATO DE COMPRA E VENDA de 10 

de setembro de 2013, os Requerentes venderam a Requerida, pelo preço 

de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), um imóvel 

urbano situado a rua Clovis Huguiney, Centro, cidade de Várzea 

Grande-MT, com área construída de 154,33 m² e área total de 176,80 m², 

imóvel este devidamente matriculado sob o nº 76.296 no Cartório do 1º 

Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande-MT, com todas as 

benfeitorias existente à época da assinatura do contrato. Afirmam que de 

acordo com o estipulado no contrato, o preço era para ser pago da 

seguinte forma: pelo ágio R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com sinal 

e princípio de pagamento, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), por meio de TED em conta da vendedora ora Requerente Patrícia, 

sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pagos em comissão; R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais) para o dia 30/12/2013 representado pelo 

cheque nº 001336 e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) representado pelo 

cheque nº 001337, ambos emitidos pelo Banco Itaú, agência 1689-Várzea 

Grande-MT, de emissão da Requerida, sendo o restante do preço, o valor 

de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) pagos com a assunção das 
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parcelas do financiamento firmado pelos Requerentes com a Instituição 

Caixa Econômica Federal, realizando o adimplemento das parcelas 

mensais. Informam que até o momento, a Requerida somente adimpliu com 

os seguintes valores: uma transferência entre contas na data de 10 de 

setembro de 2013 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); um depósito 

em conta na data de 08 de outubro de 2013 no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais); transferência entre contas realizada em 11 de 

julho de 2014 no valor de 23.000,00 (vinte e três mil reais). Totalizando um 

valor total de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais). 

Explanam que diante do não pagamento da parcela vencida em 30 de 

dezembro de 2013 e da não assunção das parcelas do financiamento que 

os Autores firmaram com a Caixa Econômica Federal, e após muitas 

cobranças verbais infrutíferas e – muitas promessas de pagamento por 

parte da Requerida – os Requerentes procederam pela 1ª notificação da 

Requerida na data de 17 de outubro de 2017, conforme notificação 

extrajudicial realizada pelo Tabelião Notário do Cartório do 1º Ofício de 

Várzea Grande-MT, contudo, a Requerida quedou-se inerte, vindo a 

ensejar uma segunda notificação extrajudicial em 20 de fevereiro de 2018, 

a qual informava a Requerida a consolidação da rescisão contratual ante a 

mora contratual, bem como que já procedesse pela desocupação 

voluntária do imóvel ora objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar do recebimento da notificação. Portanto, já passados mais de 4 

anos do vencimento originário (30/12/2013), a Requerida não pagou o 

saldo do preço ajustado no contrato, não assumiu, e não transferiu e 

desde de outubro de 2015 não efetivam o pagamento das parcelas do 

financiamento assumidos pelos Autores junto à Caixa Econômica Federal. 

Requerem a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata 

reintegração de posse dos Requerentes no imóvel, bem como o 

reconhecimento da rescisão contratual. No mérito, a procedência dos 

pedidos. Juntou os documentos necessários à propositura da ação. 

Relatado o necessário. Decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias 

restou unificado na parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 

311), consolidando-se sob a insigne da tutela provisória de urgência e de 

evidência, sendo esta primeira fundada no perigo da demora e 

probabilidade do direito (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo (artigo 311, CPC). Em que pese os Requerentes 

tenham comprovado nos autos a mora da Requerida, entendo que, tal 

circunstância, por si só, não autoriza a concessão de liminar para 

reintegra-los na posse do imóvel, sem que antes seja declarada 

judicialmente a rescisão do liame. Nesse sentido, colhem-se os seguintes 

julgados: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E 

INDENIZAÇÃO - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

INADMISSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO. 

1- Indefere-se a liminar de reintegração de posse fundada em contrato de 

promessa de compra e venda, uma vez que, enquanto não decidida a 

rescisão do contrato, a posse do promissário comprador sobre o bem é 

legítima. 2- Não é possível a rescisão liminar do contrato de promessa de 

compra e venda, sob pena de se esgotar a prestação jurisdicional, e 

ainda, tal decisão desafia a dilação probatória. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CV Nº 1.0024.10.219302-6/001 - COMARCA DE BELO 

HORIZONTE, data de julgamento 18/09/2013 –TJ/MG). Ainda: “DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. 

AÇÃO DE 'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO 

NA POSSE. LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA 

EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE 

DECLARAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. I - A 

cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a 

necessidade da manifestação judicial para verificação dos pressupostos 

que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel. II - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, 

sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. 

Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 

'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel.” (STJ, REsp 

204.246/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, 

julgado em 10/12/2002, DJ 24/02/2003 p. 236). Nesse esteio, convém 

consignar que na espécie não restou demonstrado a verossimilhança da 

alegação dos Requerentes, porquanto a jurisprudência de vanguarda já 

sedimentou o entendimento de que “não se concede tutela antecipada ou 

liminar de reintegração de posse e de rescisão de contrato de compra e 

venda de imóvel, enquanto não resolvida a relação de cunho obrigacional 

havida entre os litigantes, não há como falar-se em esbulho, nem, 

tampouco, em liminar possessória, porque a rescisão tem cunho 

irreversível e não pode ser antecipada, e a reintegração de posse é 

conseqüência da rescisão” Agravo nº1.0024.07.509182-7/001, 17ª 

Câmara Cível, Rel. Des. Márcia De Paoli Balbino, d.j. 30/08/2007. Tal 

orientação decorre do fato de que, repousando a posse em contrato, é ela 

justa e merecedora de proteção, até que proclamada a rescisão 

contratual, quando se transforma em injusta e caracteriza o esbulho. Além 

disso, a jurisprudência tem firmado orientação no sentido de não se admitir 

a reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel, seja em sede 

de liminar ou de tutela antecipada, antes do contrato ser rescindido, como 

visto acima. Desse modo, apesar da alegada inadimplência da Requerida, 

eventual reintegração de posse somente poderá ser admitida ao final, se 

acolhido o pedido de rescisão contratual, como consequência deste. 

Assim, não se verificando na espécie a presença dos requisitos da tutela 

antecipada, o seu desacolhimento é medida que se impõe ao caso. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 300, §3º, do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Concedo aos Requerentes a gratuidade de justiça, 

nos moldes ditados pelo artigo 98 do CPC. Cite-se/intime-se a Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 09 de julho de 2018, às 

15h00min constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, 

inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). Várzea Grande/MT, 16 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003906-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY DE CAMPOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ivone Campos Freire OAB - MT9912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003906-65.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

REAJUSTE CONTRATUAL ABUSIVO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E 

LIMINAR. ajuizada por Eliney de Campos Oliveira em desfavor de Unimed 

Cuiabá- Cooperativa de Trabalho Médico, sob os argumentos apostos na 

inicial.. Aduz a Requerente ser Beneficiária do Plano de Saúde 

–Econômico Particular Unimed – Individual/Familiar –Enfermaria 

Coparticipação Contrato nº 056.7822000958, desde 12/11/2005, ou seja, 

há mais de 11 (onze) anos. Informa que desde o início do contrato firmado 

com a Requerida, o plano de saúde vem sofrendo reajuste anual, sendo 

certo que pode haver uma variação do valor da mensalidade, uma vez que 

dependerá do número de consultas utilizadas, por isso, a denominação de 

contrato por “coparticipação” Narra que os reajustes anuais mantiveram 

normais até o mês de aniversário do contrato-(novembro/2015), conforme 

estipulado no contrato, em que há previsão somente de 01 (um) reajuste 

anual por faixa etária, sendo pago em 10/10/2016 o valor de R$ 528,76 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos). Contudo, 

no mês de novembro/2016, a Requerente recebeu a fatura apontando o 

absurdo valor para pagamento de R$ 1.272,36 (mil duzentos e setenta e 

dois reais e trinta e seis centavos), sendo certo tratar-se de um reajuste 

ilegal e unilateral, sem qualquer previsão contratual nesse sentido, 

portanto, incontestável o aumento abusivo no plano de saúde. Esclarece 

que a partir de novembro/2016, quando houve o aumento abusivo do valor 

cobrado e estando em dificuldades para adimplir o pagamento, a 

Requerente buscou compor amigavelmente com a Requerida para 

aplicação legal do reajuste e, não obteve êxito, razão pela qual , ingressou 

com ação judicial no Juizado Especial Cível do Jardim Glória - Comarca de 

Várzea Grande – Processo: 8016756-66.2017.811.0002, cuja liminar foi 

deferida na data de 11/04/2017 e, por conseguinte autorizou o pagamento 

da mensalidade do plano de saúde nos termos da Lei/ANS no valor de R$ 
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663,99 (seiscentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), 

bem como, determinou que a Requerida continuasse a prestar serviços 

para a Requerente vedado a Requerida de cobrar o reajuste aplicado na 

fatura no valor de R$ 1.272,36 (mil duzentos e setenta e dois reais e trinta 

e seis centavos). A Requerida interpôs Recurso Inominado e os autos 

foram remetidos à Turma Recursal, a qual reconheceu por Unanimidade e 

de ofício a Incompetência Absoluta do Juizado Especial por se afigurar 

necessária a realização de perícia contábil na solução da controvérsia. 

Por entender que a Turma Recursal não adentrou no mérito da decisão, 

mantendo por corolário, a liminar deferida, até que outra decisão seja 

proferida, a Requerente vem procedendo com os pagamentos mensais 

das parcelas. Requer seja concedida a liminar, nos seguintes termos: Para 

o Período de 2016/2017 - declarar/determinar a aplicação da correção 

prevista pela ANS de até 13,57%, ou seja, do valor pago pela Requerente 

em 10/10/2016 R$ 558,76 (quinhentos e cincquenta oito reais e setenta e 

seis centavos) seja reajustado para o valor de R$ 633,99 (seiscentos e 

trinta e três reais e noventa e nove centavos), mantendo/considerando os 

valores já pagos pela Requerente do período de novembro/2016 até 

abril/2017 (pagamento efetuados em 04/2017 - em obediência a 

liminar/sentença do juizado), para ao final, no mérito, se for caso, seja 

devolvido o valor excedente pago pela Requerente mediante cálculos. Seja 

aplicado o percentual de 13,55%, para o Período de 2017/2018 importando 

a mensalidade a partir de novembro/2017 (aniversário do contrato) o valor 

de R$ 719,90 (setecentos e dezenove reais e noventa centavos), 

vedando a partir de então qualquer reajuste anual em cumprimento ao 

Estatuto do Idoso, tendo em vista que a Requerente já completou 60 

(sessenta anos) em 18/10/2017. Seja a Requerida/Unimed compelida a 

enviar/fornecer a Requerente o boleto de pagamento na residência e/ou 

disponibilize pela internet para que efetue o pagamento a partir de 

maio/2018 com vencimento para todo dia 16 (dezesseis) de cada mês. 

Não sendo esse o entendimento, autorize a Requerente a efetuar o 

depósito judicial vinculado a estes autos das parcelas mensais vincendas 

(R$ 719,90) até o julgamento final desta demanda, considerando que as 

parcelas até o mês de abril/2018 já foram pagas/quitadas diante da 

demanda/liminar/sentença no Juizado Especial Cível, até o julgamento final 

desta demanda. Ad cautelam, determinar que a Requerida se abstenha de 

cobrar na fatura o reajuste aplicado unilateralmente no valor de R$ 

1.272,36 do ano de 2016/2017, ou outro reajuste igual ou maior para o ano 

de 2017/2018 ora fora do devido pela ANS, consoante acima 

demonstrado; Determinar que a Requerente continue usufruindo seu plano 

de saúde, e em caso de eventual cancelamento do plano seja 

imediatamente restabelecido, por ser medida de urgência e necessidade, 

pois aguardar uma sentença de mérito lhe causará prejuízos 

imensuráveis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso 

de descumprimento. No mérito, requer a citação da Requerida, com a 

inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor e, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Juntou os 

documento necessários à propositura da ação. Relatado o necessário. 

Decido. Pois bem. O instituto da tutela de urgência é gênero da qual são 

espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser 

antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas 

empregadas pelo Juiz com base em juízo de cognição sumária e perante 

uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para 

assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório 

principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. No caso concreto, 

tem-se que o contrato firmado entre as partes possui cláusulas 

previamente estipuladas, logo, não vislumbro possibilidade de conceder a 

tutela nos moldes perseguidos pela Requerente, com fulcro nos 

fundamentos que passo a expor. A modificação das cláusulas contratuais 

demanda avaliação judicial no bojo da ação, isso para apuração do 

suposto abuso praticado, uma vez que o reajuste é autorizado por 

cláusula contratualmente prevista. Logo, se há ou não excesso, essa 

conclusão depende da dilação probatória para melhor esclarecimento da 

abusividade, sendo assim é de se concluir que a pretensão da parte 

autora não merece ser acolhida. Portanto, ausentes os requisitos 

previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Cite-se/intime-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 13 de agosto de 2018, às 14h00min 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 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). 

Defiro a inversão do ônus da prova e concedo os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA ao autor. Por fim, considerando que a parte autora possui 

idade superior a 60 (sessenta) anos, o art. 71 da Lei 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso) lhe assegura a prioridade na tramitação dos processos 

e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais. Dessa 

forma, procedam-se as devidas anotações nos registros dos autos. 

Intime-se. Cumpra-se Várzea Grande/MT, 17 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003733-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICEMIRIAN DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

Chefe da 5ª CIRETRAN VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos, Joicemirian da Silva impetrou Mandado de Segurança com pedido 

de liminar contra ato praticado pelo 5º Ciretran-MT (Circunscrição Regional 

de Trânsito), pelas razões fáticas e jurídicas expostas na inicial. A parte 

impetrante sustenta que é proprietária do veículo HONDA/BIZ 125 EX, 

Placa QBT 9506 e que procurou o Detran/MT para proceder o 

licenciamento de seu veículo e foi impedida de fazer em razão da 

existência de 08 multas pendentes. Assinala que nunca recebeu as 

notificações de autuação para defender-se administrativamente das 

multas e, sustentou que reside no mesmo endereço mencionado no 

documento junto ao Detran/MT. Finaliza, requerendo a concessão da 

liminar para o licenciamento do veículo, com apoio nos documentos 

anexos. É o relatório. Fundamento. Decido. Tratando-se o Mandado de 

Segurança de instituto processual que visa a proteção de direito líquido e 

certo, compete a parte Impetrante o ônus de instruir sua peça inicial com 

toda a documentação necessária a demonstrar, de imediato, a existência 

do direito subjetivo alegado, sendo descabida a realização de dilação 

probatória para tanto. Não estando a exordial acompanhada de toda a 

prova documental pré-constituída, torna-se cabível a rejeição liminar do 

pleito. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior: “A prova do mandado de 

segurança é prima facie e pré-constituída, razão pela qual deve vir com a 

exordial a prova inequívoca da alegada ofensa a direito líquido e certo por 

ato ilegal ou abusivo da autoridade.” (in “Código de Processo Civil 

Comentado”, 11ª Ed., Editora RT, p. 1706). Na mesma linha, decidiu o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Entre os requisitos específicos da 

ação mandamental está a comprovação, mediante prova pré-constituída, 

do direito subjetivo líquido e certo do impetrante. 2. A deficiente 

comprovação dos fatos impede o exame da existência do alegado direito 

líquido e certo, o que impõe a extinção do processo sem julgamento do 

mérito” (STJ, MS nº 8.439/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 

11.02.2004). “In casu”, a petição inicial apresentada pela impetrante veio 

instruída com a procuração, documentos pessoais, comprovante de 

endereço, documento do veículo e extrato com as multas. Pois bem. Da 

análise dos documentos não verifiquei o pagamento das guias do IPVA e 

nem mesmo do licenciamento e seguro DPVAT, o que não condiz com a 

alegação de que a impetrada vem exigindo o pagamento das multas para 

realizar o licenciamento do veículo, vez que nem o IPVA, licenciamento e 

seguro DPVAT foram pagos ou mesmo comprovaram o pagamento nestes 

autos. Assim, em sede de mandado de segurança não cabe dilação 

probatória e, conforme análise, restou ausente a prova pré-constituída o 

que corrobora para a rejeição liminar do mandamus. Diante do exposto, 

com fundamento no art. 10, da Lei Federal nº 12.016/2009, c/c art. 320 e 

330, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE 

SEGURANÇA e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de 
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prova pré-constituída do alegado. Processo isento de custas (art. 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso). Descabida a 

condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/ 2009). 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e cautelas legais. 

P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1003761-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE YAEMI KUROYANAGI (RÉU)

CECILIA MITSUE KUROYANAGI MATSUBARA (RÉU)

ERIKA KUROYANAGI (RÉU)

ELIZABETH TOMIE KUROYANAGI (RÉU)

LAURO MITUO KUROYANAGI (RÉU)

JORGE MASSANOBU KUROYANAGI (RÉU)

AKEMI YARA KUROYANAGI (RÉU)

TOSHIO EDSON KUROYANAGI (RÉU)

REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321/NCPC), promova emenda à petição inicial acostando aos autos o 

mencionado Decreto nº 05/2018, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, NCPC). Após, cumpridas as determinações supra, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008792-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CELIA SILVANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 18 de maio de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001998-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERT LUCAS MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias: , 18 de maio de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000802-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 18 de maio de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RINALDO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ADRIANO RINALDO DA CRUZ DIAS (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação , no prazo de 10(dez) dias , 18 de maio de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000399-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MOREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO OLIVEIRA OAB - MT0008524A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação de concessão de amparo social ao idoso com 

pedido de tutela de urgência para implantação de benefício em que Pedro 

Moreira Neto apresentou em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, objetivando a implantação do benefício de amparo social ao idoso 

(LOAS). Foi determinada a emenda da inicial para juntar nos autos o 

indeferimento administrativo, sobrevindo manifestação da parte autora 

informando que o benefício pleiteado foi implantado, requerendo a extinção 

do processo ante a perda do objeto (Id 12828394). É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, de acordo com a petição 

requerendo a extinção da presente ação, verifico que a mesma restou 

prejudicada. Consequentemente, verifico a ausência de interesse 

processual, em face da perda superveniente do seu objeto. O Novo 

Código de Processo Civil, em seu Livro I, Capítulo XIII, seção I, dispõe 

sobre a extinção antecipada do processo nas hipóteses em que ocorrer 

qualquer dos casos previstos nos artigos 485 (sem a resolução do mérito) 

e 487, incisos I a III (com julgamento do mérito), cuja característica principal 

indica a prescindibilidade de instrução probatória para resolução do 

processo. O artigo 493 do NCPC dispõe no sentido de que, 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. Isto posto, declaro extinto o processo, sem resolução 

do mérito, com fulcro nos artigos 493 e 485, VI do NCPC, haja vista a 

superveniência de falta de interesse de agir, que impõe o desfecho 

terminativo para este processo. Custas e despesas processuais pelo 

autor. Sem honorários advocatícios. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005414-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ULISSES HERSON REIS DA SILVA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Cumpra-se a decisão anteriormente proferida. Às providências 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002044-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MANOEL MAGALHAES SALU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERNANDES DE MELO OAB - 020.882.511-89 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias: , 18 de maio de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 352161 Nr: 17432-58.2014.811.0002

 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: BRUNO FLORENTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos intimando a parte autora, por seu Procurador, para 

manifestar acerca da correspondência devolvida, requerendo o que 

enterder por direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 82580 Nr: 4784-61.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA MARTINHA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Diante do exposto e, considerando o que consta dos autos, acolho a 

impugnação ao cumprimento de sentença, o que faço para julgar extinta a 

execução complementar, reconhecendo-a indevida neste caso. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos do art. 513, “caput” e 

art. 487, inciso I, do CPC. Porque sucumbente, condeno a parte Exequente 

ao pagamento de custas processuais e verba honorária que fixo em R$ 

300,00 (trezentos reais), ora isenta em função dos benefícios da 

gratuidade judiciária que lhe foram deferidos à fl. 26.No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso.Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261962 Nr: 1122-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZARINA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS opôs Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Cezarina Dias da Silva, em que 

suscita excesso de execução ao argumento de que benefício 

previdenciário foi pago administrativamente a partir do dia 29/08/2012, bem 

como o 13º salário daquele ano, além da incorreção na aplicação dos 

juros de mora e do índice de correção monetária.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva, em parte, pugnando pela 

correção da DIP, bem como pela dedução dos valores recebidos a título de 

antecipação de tutela.

Feito o registo. Constato que o cálculo exequendo deve ser corrigido, 

considerando a DIB 19/01/2011 e a DIP 29/08/2012, excluindo da conta o 

13º salário do ano de 2012 pago administrativamente, bem como os juros 

de mora e atualização monetária deverão obedecer à seguinte sistemática: 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do 

disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Posto isso, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para 

determinar que seja paga a presente execução calculando nos moldes do 

comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora deverá, pois, 

apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os cálculos diga 

a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.

Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.

Cumprido o exposto acima, expeça-se RPV com as cautelas de estilo. No 

caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 273089 Nr: 18110-78.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIO DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINETE DA SILVA AMORIM - 

OAB:OAB/MT 12451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte devedora efetuou o depósito judicial do valor do RPV de fl. 143 

(dano moral e honorários de sucumbência), sobrevindo manifestação da 

parte credora concordando com tal quantia, além de requerer o seu 

levantamento. Assim, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a 

execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Com fundamento no Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 
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o cálculo de liquidação do débito (RPV) será realizado pelo Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, que elaborará 

os cálculos com o destaque dos honorários contratuais, nos moldes do 

Contrato de Honorários juntado aos autos e, as deduções do Imposto de 

Renda e Previdência, quando houver. Providencie a Secretaria Judicial o 

necessário para ulteriores de direito.

Cumprido o exposto acima, autorizo o levantamento dos valores em favor 

da parte titular do crédito depositado em juízo, devendo para tanto informar 

nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta 

Corrente e Titularidade), no prazo de até 05 (cinco) dias, para ser 

efetuada a transferência da sua quota parte, para correta dedução do 

Imposto de Renda e Previdência.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 276748 Nr: 20237-86.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito dos valores (fls. 125-126), aliada a 

solicitação da parte exequente (fl. 133), expeça-se alvará para 

levantamento do valor indicado (fl. 133) em favor da parte exequente Irene 

Ferreira de Almeida, e do valor indicado às fl. 133, em favor do causídico 

Roque Pires da Rocha Filho, inerentes aos honorários de sucumbência.

Lado outro, determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 

até 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, 

fazendo averbar que eventual silêncio implicará em anuência tácita com a 

extinção dos presentes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 327767 Nr: 24081-73.2013.811.0002

 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: LEILA MARIA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO WAGNER BRRETO 

BARRIOS - OAB:22723/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Deluse Karine Perin, contabilista, CRCMT 010745/0-7, com 

endereço profissional na Rua Rio Grande do Norte nº 105, Campo Velho, 

Cuiabá – MT, CEP 78.065.266, Telefone 065 30233103 e 065 999204422, 

dkperin@hotmail.com, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 349651 Nr: 15558-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA, 

MAURO SCHWANCK JUSTO, AGOSTINHO LEÃO LORENZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4678/MT

 Vistos,

Agostinho Leão Lorenzatto apresentou exceção de pré-executividade 

contra a execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública Estadual, 

alegando, em suma, que não era sócio de direito e de fato da sociedade 

da pessoa jurídica, posto que, sua inclusão no contrato social da 

executada fora mediante fraude aplicada pelos seus reais sócios e 

proprietários, para burlar o fisco, sendo que tal situação fora devidamente 

resolvida pelo Poder Judiciário, através da ação trabalhista n. 

00828.2008.006.23.00-6, que tramitou na 6ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá-MT. Por fim, requer a sua exclusão do polo passivo.

Instada, a parte exequente manifestou concordando com a exclusão do 

excipiente do polo passivo da execução, bem como que não seja 

condenada a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido de exclusão do polo passivo merece acolhida, pois o juízo não 

pode forçar a veiculação de pretensão da Exequente contra quem ela não 

quer (art. 108 e 775 “caput”, NCPC) e até mesmo, contra quem entende 

não existir título executivo válido e eficaz (art. 26 LEF). Determino a 

alteração do polo passivo, com a substituição pretendida. Anote-se na 

autuação.

Diante do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade e por 

consequência de causa e efeito, para excluir Agostinho Leão Lorenzatto 

do polo passivo da lide e extinguir a execução quanto a este, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas, por isenção legal. Condeno a Exequente em honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do Art. 

85 § 8º, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º do NCPC. 

(Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370).

No mais, manifeste a parte Exequente em termos para prosseguimento da 

execução.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 65555 Nr: 1659-22.2004.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO (PROCURADOR CREA/MT) - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BUZELLE - 

OAB:2381-B/MT

 Vistos,

Defiro a ordem de bloqueio, objetivando, porém, o arresto de ativos 

financeiros, para ordenar que se oficie ao Banco Central do Brasil, via 

sistema Bacen Jud, determinando o bloqueio de valores até o montante 

indicado à fl. 91 (R$ 4.745,27), eventualmente encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte Executada. Tome-se por termo a penhora 

do valor bloqueado. Não encontrado valores na(s) conta(s) da(s) parte(s) 

executada(s) ou resultado no bloqueio de valor irrisório em relação ao 

débito exequendo, determino o desbloqueio do valor objeto de constrição 

judicial, bem como a suspensão da execução com fulcro no artigo 921, 

inciso III, do NCPC, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor. 

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa no Cartório de 

Distribuição. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004004-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319 e 320 do 

NCPC), de modo que DETERMINO ao procurador da parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando nos autos cópia do 

indeferimento administrativo. Decorrido o prazo, cumprida, ou não, a 

diligência, tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 226069 Nr: 6350-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS DIVINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando o advogado Vladimir de Lima Brandão - OAB/MT 

5812 - para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer, objetivamente, qual o 

valor devido à parte autora, bem como a título de honorários advocatícios, 

tendo em vista que há divergência entre as planilhas de fl.219 e de fls. 

220/224.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 388447 Nr: 4378-88.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVAIR DE CAMPOS BARROS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES MINICIPAIS DE VÁRZEA GR, MUNICIPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente 

ação, a fim de condenar os requeridos ao pagamento dos vencimentos 

com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a autora Evair 

de Campos Barros Costa (classe I), nos moldes da Lei n. 2.361/2001, 

descontados eventuais valores recebidos em decorrência do Mandado de 

Segurança n. 224400, declarando, por fim, extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 

6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando 

será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da citação.A correção monetária, por sua 

vez, deverá ser calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa 

referencial (TR), em virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo 

STF, no RE 870947, tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20.9.2017. DJE 

nº 216, divulgado em 22.9.2017). Com relação aos honorários 

advocatícios, por se tratar o caso de sentença ilíquida, o percentual 

somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, nos termos do 

art. 85, § 4º, II, do CPC. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário, 

nos termos do art. 496, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se.Havendo recurso de apelação ou não e 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior 

para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 421357 Nr: 22719-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de revogação dos 

benefícios da justiça gratuita, deixando, porém, de condenar o impugnante 

em custas processuais, por ser isento do pagamento de tal verba, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora do incidente (art. 

3º, I, da Lei n. 7.603/2001).Intimem-se.Várzea Grande, 2 de maio de 

2018.JONES GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 528450 Nr: 3445-13.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:OAB/MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução provisória de sentença proferida em Mandado de 

Segurança, para suspender o ato administrativo impugnado, consistente 

na anulação da nota de empenho n. 699/2015.

 Em que pese seja perfeitamente admitida a execução provisória da 

sentença, mesmo contra a Fazenda Pública, que se processará até a fase 

dos embargos, é certo que a execução será suspensa a partir daí até o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais (STJ-5º T., 

REsp 839.501, Min. Arnaldo Esteves, j. 29.5.08, DJ 4.8.08 – RSTJ 

169/144:1ª T.).

 Desse modo, levando-se em conta que, segundo consulta ao site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o recurso de apelação interposto nos 

autos principais (n. 441752) pela autoridade impetrada encontra-se 

concluso para o relator e considerando que o objeto da seguranda é 

unicamente a suspensão do ato impugnado, suspendo o andamento da 

execução até o julgamento do recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332387 Nr: 1115-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KESSIO KLEITON JONNY SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Oficie-se à Conta Única, solicitando-se a vinculação do valor bloqueado a 

fl. 245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 416809 Nr: 20355-23.2015.811.0002

 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: MEIRE ALIKAN DE OLIVEIRA AMARO COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 390245 Nr: 5491-77.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE DE OLIVEIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - OAB:17634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 381402 Nr: 27805-51.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 247920 Nr: 7604-77.2010.811.0002

 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: VANDA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 443202 Nr: 8447-32.2016.811.0002

 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: AUGUSTA DOMINGAS DE MORAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a petição 

de fls. 56/57, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 239916 Nr: 1282-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROGERIO BOTELHO DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

impugnação de fls. 232/233, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 447266 Nr: 10564-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAURIDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAUJO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS 

- OAB:19862/O

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte embargada para, querendo, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 351446 Nr: 16911-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze 

dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 230/248.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003942-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DELFINO & AMORIM DOS SANTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO DE PROCESSOS 

(CFJP) (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. AILTON PARREIRA DE MENDONÇA impetrou Mandado de 

Segurança, em face da COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E 

JULGAMENTO DE PROCESSOS (CFJP) DO INSTITUTO DE DEFESA 

AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA todos 

qualificados. Ao analisar os autos, verifico que a autoridade coatora 

indicada na presente demanda é a COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO 

E JULGAMENTO DE PROCESSOS (CFJP) DO INSTITUTO DE DEFESA 

AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA, senhor Marcio 

Adélio de Carvalho, situado na Avenida Archimedes Pereira Lima, n.º 

1000, Bairro Jardim Itália – Cuiabá/MT, CEP. 78.050-970 falecendo, 

portanto, competência a este juízo para processar e julgar a presente 

demanda. Em sede de mandado de segurança, a competência para o 

processamento e julgamento do processo é definida segundo a hierarquia 
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funcional da autoridade coatora e sua sede funcional. No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - COMPETÊNCIA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - DOMICÍLIO DA AUTORIDADE COATORA. (...) 3. "A 

competência para processamento e julgamento da ação mandamental é 

determinada pelo domicílio da autoridade apontada coatora. Trata-se de 

competência absoluta e, portanto, improrrogável". (in REO 

19970100047039-0/MT, Rel. Des. Fed. Maria Do Carmo Cardoso, 6ª Turma, 

DJ 07.05.2002, p. 205). 4. Verifica-se que a sede da autoridade impetrada 

- Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - COFEA -, é 

aqui em Brasília/DF, competindo, portanto, à Seção Judiciária do Distrito 

Federal o processamento e o julgamento do mandado de segurança. 5. 

Agravo regimental não provido.” (TRF-1 - AGA: 322567420134010000 AP 

0032256-74.2013.4.01.0000, Relator: Desembargador Federal Reynaldo 

Fonseca, 7ª Turma, Data de Julgamento: 14.01.2014, Data de Publicação: 

e-DJF1 p.973 de 24.01.2014 - Destaquei). Desta forma, em se tratando de 

mandado de segurança, a competência absoluta se fixa pelo local onde 

estiver sediada a autoridade apontada como coatora. Isto posto, 

reconheço a incompetência absoluta deste juízo e, de ofício, DECLINO de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar, 

devendo os autos serem remetidos à uma das Varas de Fazenda Pública 

de Cuiabá-MT, com as anotações de rigor. Intime-se. Cumpra-se, com as 

baixas e anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003562-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (AUTOR)

JESUS FAGUNDES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

CLAUDETE LUCIANO DE SOUZA MEIRA OAB - 963.319.171-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 326404 Nr: 22760-03.2013.811.0002

 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: GASPARINA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a certidão retro, insta salientar que, este juízo não possui perito na 

área de psiquiatria.

 Assim, intime-se a parte autora para indicar um profissional, bem como 

seu endereço e número de telefone.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 314932 Nr: 11229-17.2013.811.0002

 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: ETEVALDO CANAVARROS DE ARRUDA, ROSANA 

CANAVARROS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15084 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na presente ação, e, por 

consequência lógica de causa e efeito, determino ao requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social-INSS que proceda a implantação do Benefício 

Previdenciário de Amparo Assistencial ao Sr. ETEVALDO CANAVARROS 

DE ARRUDA, correspondente a um salário mínimo mensal nos termos e 

para os fins colimados no artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), bem como 

o abono anual previsto no artigo 40 da mesma lei. Ratifico ainda, com 

fundamento do art. 300 e 303 do CPC, a tutela antecipada, pelo que ordeno 

a imediata intimação da parte requerida para o seu imediato cumprimento, 

sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento 

da ordem judicial.A correção monetária incidirá a partir do vencimento de 

cada prestação, nos termos da Lei nº 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ, que deverá ser calculada com base no IPCA (REsp 1270439/PR, Rel. 

Ministro Castro Meira, 1ª Seção, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). 

Os juros da mora incidirão a partir da citação para as parcelas vencidas e 

deverão ser calculados pelos juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº 

9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09).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). faço constar: 1. Nome do 

Beneficiário: ETEVALDO CANAVARROS DE ARRUDA; 2. Benefício 

concedido: Amparo Social / LOAS; 3. Data inicial do benefício: 26/7/2012 

(Data do indeferimento administrativo); 4. Renda mensal inicial: 1 salário 

mínimo; 5. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: fixo o prazo em até 

30 dias da intimação. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para 

requerer o que de direito.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 320500 Nr: 16902-88.2013.811.0002

 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: HELENA PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446349 Nr: 10138-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A REIS SILVA ME, ANDREY REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A REIS SILVA ME, CNPJ: 

08580868000110, Inscrição Estadual: 133310620. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de A REIS 
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SILVA ME e ANDREY REIS SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA: 20142427, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2427/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/04/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 126.245,90

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 329627 Nr: 25941-12.2013.811.0002

 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: ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D' ORAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 

SERV.MUNIC. V.GRANDE-PREVIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT12.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando as partes acerca da perícia, 

designada para o dia 20/04/2018, às 8:00hs, a ser realizada na Rua Barão 

de Melgaço, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908. IMPORTANTE: trazer 

todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar 

os trabalhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 335433 Nr: 3910-61.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEILDES GOMES WANDERLEY, AILLDES 

WANDERLEY DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2.573, marcela da silva ribeiro - OAB:10242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

para determinar que o Município de Várzea Grande, regularize a situação 

funcional da Sra. VALDEILDES GOMES WANDERLEY, nomeando-a ao 

cargo de Agente de Combate às Endemias, independentemente da 

realização de nova seleção pública, consoante determina a EC nº 51/2006 

e a Lei nº 11.350/2006, declarando, por fim, extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e 

despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, 

inc. I), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e 

o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(CPC, art.85, § 3º, inc. II).Considerando o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça que a sentença ilíquida se sujeita ao duplo grau de 

jurisdição (Súmula 490 STJ), determino o reexame necessário desta 

decisão. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os 

autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.Transitada em julgado a 

decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a sentença 

nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada 

sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 9118 Nr: 7182-39.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PINHEIRO DA SILVA, HÉRCULES DE 

ARAÚJO AGOSTINHO, FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, GISELLA CRISTINA 

KNEIP ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT, jorge henrique franco godoy - 

OAB:6692, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14.415

 Intimar Doutor Luclio de Freitas Macedo Filho OAB/MT, defensor de 

Francisca Benta de Campos Silva e Jorge Henrique Franco Godoy 

(OAB/MT 6692), defensor do acusado Hércules de Araújo Agostinho para 

que tome ciência dos documentos juntados pelo Ministério Público de pp. 

1124/1195.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 79551 Nr: 2166-46.2005.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:OAB/MT 11.190, PAULO FERNANDO SCHNEIDER -UNIVAG 

- OAB:8117

 Intimar o advogado Marciano Xavier das Neves (OAB/MT 11.190), que 

patrocina a defesa do acusado Anderson Ferreira dos Santos, para 

ciência dos documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 470/480 

dos autos, conforme previsão contida no art. 479 do CPP.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 532640 Nr: 5779-20.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL BENEDITO SILVA SANTOS, JUNIOR 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19494

 I – Os Réus apresentaram Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 

24/05/2018, às 15:45 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 II - Tendo em vista que às fls. 26, o réu JUNIO informou que deseja ser 

patrocinado pela Defensoria Pública, intime-se a subscritora da petição de 

fls. 91/96 para que junte aos autos procuração devidamente assinada.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 524643 Nr: 1152-70.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEN ROCHA GUIMARÃES DIAS, YGOR 

SILVA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 1) O Ministério Público insiste na oitiva das testemunhas faltantes e requer 

expedição de Carta Precatória para inquirição da vítima LILIANE e que a 

Carta seja instruída com fotos dos Réus bem como do adolescente LUIZ 

GUSTAVO. 2) A vítima ELIANE forneceu o endereço de LILIANE: Rua São 

João Evangelista 226, centro – Juruena/MT, CEP 78340-000. 3) A defesa 

requereu a Liberdade Provisória do Réu pelo fato de o mesmo não ter sido 

reconhecido pela vítima e as testemunhas que aqui compareceram 

tampouco confirmaram a participação do mesmo. 3) O Ministério Público 

manifestou-se nos seguintes termos: não obstante a informação trazida 

pela vítima, mas levado em consideração este momento em que o acusado 

WESLEN teria indicado os seus comparsas entre eles o YGOR e o 

adolescente LUIZ GUSTAVO, este último reconhecido pela vítima, bem 

como, também por conta da folha de antecedentes de YGOR as fls. 105 e 

106, tomamos por base como inalterada a situação que decretou a prisão 

de YGOR e manifestamos contrariamente. A seguir, pela MMa. Juíza foi 
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proferida a seguinte DECISÃO: I – HOMOLOGO a desistência ora 

manifestada pela Defesa do Réu. II - Verifico pela certidão aposta no 

mandado de intimação às fls. 180 do Réu WESLEN que o mesmo não foi 

encontrado para ser intimado para este ato. Depois de citado o Réu tem 

obrigações para com o juízo dentre as quais a de informar o seu endereço 

em caso de mudança, não podendo, então ausentar-se processualmente. 

Neste caso, não sendo encontrado no endereço constante nos autos, 

torna-se recalcitrante cabendo-lhe a aplicação do art. 367 do CPP, pelo 

que o DECLARO REVEL, devendo o processo seguir o seu curso sem a 

sua conclamação. III- Expeça-se Carta Precatória para inquirição da vítima 

LILIANE, conforme endereço que consta no termo. IV – DESIGNO para 

continuação da audiência o dia 29/05/2018 às 14h:45min. Intimem-se. 

Requisite-se. VI- INTIME-SE O Advogado signatário da Petição de fls 134/8 

para que regularize a representação processual em 5 dias ou manifeste 

se não prossegue na defesa do Réu. Saem os abaixo assinados 

devidamente intimados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 248623 Nr: 12175-91.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SANDRO DA COSTA, JUNIOR 

REZENDE DE BARROS, LILIAN CRISTINA DA SILVA GONÇALVES, 

ROMILDO MORAES BARROS, TABATTA TERESA GONÇALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Ferreira Martins 

Camargo - OAB:12586, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP DE MT, Elionai Pereira - OAB:5108, FRANCISCO 

CARNEIRO DE SOUSA - OAB:6990/MT

 DECISÃO

I – Se no prazo, recebo a apelação em todos os seus termos (art. 593 do 

CPP). Certifique-se.

II – Aos Apelados para apresentação de suas contrarrazões no prazo 

legal (CPP, Art. 600).

III – Após, subam os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as homenagens 

deste Juízo (CPP, art. 601).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 348717 Nr: 14848-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, 

APARECIDO MARQUES FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, RONEI AUGUSTO DUARTE - OAB:4420/MT

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar as defesas dos réus, via DJE, para que apresente 

defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 322098 Nr: 18522-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 14/03/2018 15h PROCESSO: 18522-38.2013 CÓD.: 322098

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

Réu: FABIO JUNIOR DA SILVA

Aberta a audiência, constatada a presença do Ministério Público. 1) Antes 

do inicio desta audiência, o Advogado do Réu telefonou para este 

Gabinete informando que estava aguardando o inicio de uma audiência na 

Comarca de Cuiabá, assim, não haveria tempo hábil para se deslocar até 

esta Comarca para participar do ato, requereu assim a redesignação da 

audiência, bem como informou que trará aos autos o termo da audiência 

que estava participando. A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte 

DECISÃO: I – DEFIRO o pedido da Defesa do Réu, determinando o prazo de 

10 (dez) dias para que junte aos autos o termo da referida audiência. II – 

REDESIGNO a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21/05/2018, 

às 13h:30min. Intimem-se. III – Oficie-se requerendo a remessa da mídia a 

que se refere a oitiva de fls. 88. Saem os abaixo assinados devidamente 

intimados. Nada mais eu, ________ Michelle Rondini do Nascimento, 

Assistente de Gabinete II, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 417466 Nr: 20715-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO FERNANDO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402

 I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 25/06/2018, às 

16 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 532513 Nr: 5707-33.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JUNIO PEREIRA RAMOS, LUCAS 

GHAYO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu LUXAS GHAYO 

DE SOUZA SILVA , via DJE, para apresentar DEFESA PRELIMINAR, no 

prazo 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 445538 Nr: 9684-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO, 

RODOLFO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mamede Lima 

Parreira - OAB:19809, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - 

OAB:19809/O

 JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia e CONDENO, nas 

penas do art. 180, caput, do Código Penal, RODOLFO MULLER, brasileiro, 

filho de Milton Luiz Muller e Maria Rosa Rodrigues Muller, nascido aos 

20/12/1991, natural de Juassaba/SC e MARCOS GONÇALVES DE 

ARAÚJO, brasileiro, filho de Ivanildo da Silva Araújo e Maria Helena 

Gonçalves Araújo, nascido aos 17/06/1985, natural de Jaru/RO e, com 

fundamento no disposto no art. 386, VII, do CPP, os ABSOLVO da 

imputação de prática do crime descrito no art. 311 do CP.DA PENA DE 

RODOLFO MULLER:(...)da vítima em nada contribuiu para a prática do 

crime. No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade.Assim, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de reclusão (CP, 

art. 180, caput) e, diante da inexistência de qualquer outra causa 
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modificadora, torno-a definitiva, devendo esta ser cumprida em regime 

aberto (CP, art. 33, § 2º, c ).Atendendo ao critério de reprovação e 

prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) 

dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).DA 

PENA DE MARCOS GONÇALVES DE ARAÚJO (...) .Assim, fixo-lhe a 

pena-base em 01 (um) ano de reclusão (CP, art. 180, caput) e, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, 

devendo esta ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c 

).Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).Condeno os Réus, ainda, ao 

pagamento das custas processuais.O valor apreendido com os réus 

deverá ser utilizado para o pagamento das custas (fls.52). Havendo saldo 

remanescente, proceda-se a devolução.Publique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 445109 Nr: 9447-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO JOSE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE, a denúncia para CONDENAR nas penas 

do art. 333, do CP, EDINALDO JOSÉ DE ARRUDA, brasileiro, filho de 

Zenaide Santiago de Arruda, nascido aos 05/04/1982, na cidade de 

Várzea Grande/MT.Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, 

verifico que o Réu é primário e tem bons antecedentes.Sobre a conduta 

social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na 

aplicação da pena.Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em 

si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta 

inserida no próprio tipo penal.O comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática do delito. No que se refere às consequências do 

crime observo que são normais para o tipo.Assim, consideradas as 

circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos de 

reclusão (CP, art. 333, caput) e, diante da ausência de quaisquer outras 

causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime aberto 

para início de seu cumprimento.Atendendo ao critério de reprovação e 

prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, 

entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado 

monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).Condeno o Réu, 

ainda, ao pagamento das custas processuais.O valor apreendido com o 

Réu quando de sua prisão deverá ser utilizado para o pagamento das 

custas. Havendo saldo remanescente, proceda-se a devolução.Após o 

trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça Eleitoral, para 

os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 527845 Nr: 3050-21.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DA ROCHA RIBEIRO, CARLOS 

EDUARDO MONTEIRO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Moisés da Rocha Ribeiro, Cpf: 04852792151, Rg: 

24901563 SSP MT Filiação: Francismar Crisóstomo Ribeiro e Francisca 

Amélia Dimas da Rocha, data de nascimento: 14/02/1995, brasileiro(a), 

natural de Rio branco-AC, solteiro(a), serviço gerais, Endereço: Rua 

Laucir Derlaine, Casa Ni, Perto Antiga Aabb, Bairro: Figueirinha, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Notifiquem-se os acusados(bem como seus advogados, se tiverem 

cosntituido), para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar os acusados se possuem 

advogado constituido, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídio, endereço eletrônico/físico e telefone fixo ou celular, devendo 

ainda adverti-los de que caso não apresente a resposta à acusação no 

prazo no prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal 

finalidade.

 Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls. 08

Int.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 527493 Nr: 2886-56.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 SENTENÇA.O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra KENNEDY 

NOGUEIRA LINS DE SÁ, já qualificados nos autos, tendo-lhe imputado a 

conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.....Pelo 

exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da 

Lei nº 11.343/2006) imputado ao réu KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SÁ, 

brasileiro, solteiro, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 13/01/1995, 

inscrito no CPF sob nº 058.085.641-07, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 2657635-0 – SSP/MT, filho de José Bento Correa de Sá e Elizabeth 

Nogueira Lins, residente e domiciliado na Rua 03, quadra 04, casa 11, 

bairro Jardim Tarumã, em Várzea Grande/MT, para o art. 28, caput da Lei 

nº 11.343/06.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do Código de 

Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, após o trânsito em 

julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, com as baixas 

necessárias.REVOGO a prisão do réu, determinando a expedição de 

alvará de soltura.Decorrido o prazo de cinco dias da expedição da ordem 

de soltura, voltem-me para verificação do cumprimento (art. 1.427, § 6º da 

CNGC).Encaminhem-se cópias dos autos a Delegacia de Polícia para 

apuração do crime de falso testemunho perpetrado pela testemunha 

Francine Antonia Bruno da Silva, inclusive com cópia dos áudios colhidos 

em audiência.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 428980 Nr: 117-46.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FÉFILI - 

OAB:3923

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Jeferson Lemes da Silva, Cpf: 016.961.701-76, Rg: 
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2082060-7 SSP MT Filiação: Juliene da Silva e Juramil Lemes da Silva, data 

de nascimento: 08/09/1990, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua da Bondade, 220,, Bairro: 

Jardim Glória ii, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do RÉU do inteiro teor da sentença proferida nos 

autos supra identificados, abaixo transcrita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:AUTOS Nº 117-46.2016.811.0002 – ID. 428980

AUTOR : O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RÉU : JEFERSON LEMES DA SILVA.

SENTENÇA.

VISTOS ETC.

O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, 

baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra o réu 

pelo cometimento em tese do crime de tráfico ilícito de entorpecente 

tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 26 de novembro de 2015, por volta das 16h, 

Policiais Militares, em rondas pelo bairro Ouro Verde, se depararam com o 

denunciado que, ao perceber a presença da guarnição, adentrou 

rapidamente em um imóvel. Em continuidade, os milicianos adentraram na 

residência onde encontraram os indivíduos Odete Lizita da Costa e 

Arnaldo Carlos dos Santos Filho e observaram que o denunciado correu 

em direção ao banheiro da casa com vários sacos plásticos contendo 

entorpecentes, momento em que os lançou no vaso sanitário, dando 

descarga em seguida. Na sequência, os agentes públicos abordaram o 

denunciado e encontraram em seu poder R$ 378,00 em espécie, e, no 

quarto da residência, 2,35g (dois gramas e trinta e cinco centigramas) de 

cocaína, bem como 5,89g (cinco gramas e oitenta e nove centigramas) de 

maconha, 02 (duas) balanças de precisão, sacos plásticos na cor preta, 

02 (duas) tesouras e um dosador.

Por derradeiro, o Ministério Público pugna pela condenação, arrolando 

testemunhas.

Pelo despacho de fls. 82, deu-se prosseguimento ao feito. Notificado, o 

acusado apresentou defesa prévia por advogado constituído às fls. 

122/123. A denúncia foi recebida às fls. 128.

Durante a instrução do feito foram ouvidas três testemunhas indicadas 

pelas partes e, ao final, se realizou o interrogatório (fls. 146/148, 177 e 

182/184).

O Ministério Público, em alegações finais, entendendo ter restado 

comprovada a materialidade e autoria delitiva, pugnou pela condenação 

nos termos da denúncia (fls. 188/193).

Por seu turno, a defesa, alegando ausência de prova da traficância, 

pugnou pela absolvição. Em caso de condenação, requereu o 

reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 196/198).

Então, vieram-me os autos conclusos.

Relatados, decido.

Da materialidade –

Não há qualquer dúvida quanto à materialidade do crime de tráfico em 

questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo 

de análise da substância apreendida colacionado ao feito às fls. 112/115. 

Tal laudo é esclarecedor ao relatar os resultados positivos para a 

presença de cocaína e maconha.

 Da autoria.

A autoria também está devidamente elucidada.

Ao ser interrogado o réu negou os fatos, alegando que era apenas 

dependente químico e que iria consumir as drogas que estavam em sua 

casa. Afirmou ainda que as balanças de precisão encontradas ali não lhe 

pertenciam. (mídia – fls. 184)

Ocorre que, apesar da negativa do réu, as provas produzidas durante a 

instrução revelam que o imputado estava realmente imbuído do intento de 

distribuir as drogas apreendidas em sua residência a terceiros.

Embora as testemunhas policiais ouvidas em Juízo não tenham 

presenciado atos de mercancia, deve-se frisar que o policial militar Gabriel 

Foletto, Oficial do dia que comandou a operação, contou em Juízo que no 

momento em que sua equipe realizava rondas pelo bairro um indivíduo os 

alertou de que na casa do réu estava ocorrendo o tráfico (mídia – fls. 

177).

Ademais, o PM Mário Sérgio, motorista da viatura, afirmou que já tinham 

informações pretéritas de que Jeferson, vulgo “Gordo”, realizava a 

mercancia de drogas na região (mídia – fls. 184).

O policial Mário Sérgio de Oliveira ainda esclareceu que era o réu quem 

estava na rua, em frente a casa e, segundo as testemunhas policiais, 

assim que viu a viatura correu diretamente para o banheiro da casa, a fim 

de se livrar de algo (mídia – fls. 184).

Evidentemente, não se poderia apenas presumir que o réu dispensou 

drogas no vaso sanitário, o que não é permitido em sede de direito penal, 

porém a própria atitude do réu ao ver a viatura revela que tinha a intenção 

de não ser abordado, o que indicia a ilicitude de sua conduta naquele 

momento.

Além disso, no interior da casa havia diversidade de drogas - 2,35g de 

cocaína, bem como 5,89g de maconha - e foram encontradas não uma, 

mas duas balanças de precisão, duas tesouras, grande quantidade de 

papelotes de plástico, um prato com resquício de pasta base de cocaína 

juntamente com um dosador, R$ 106,70 em moedas na casa e R$ 378,00 

em notas miúdas no bolso do réu (fls. 38).

A propósito, balança de precisão e dosador são instrumentos 

normalmente utilizados por quem embala e prepara drogas para 

fornecimento a terceiros e não por quem as adquire.

Acrescente-se que o réu não soube explicar como tais aparelhos foram 

parar ali, pois no Inquérito disse que as utilizava para pesar ouro, quando 

trabalhava no garimpo (fls. 25), porém, em Juízo, afirmou que não as 

utilizava para nada e que estariam ali porque poderiam ter sido deixadas 

pelo antigo morador da casa (mídia - fls. 184).

Além disso, o réu não comprovou minimamente a origem do numerário 

apreendido, sendo certo que decorria da pratica ilícita comprovada nos 

autos, a qual, evidentemente, gerava lucro a ele, tanto que, mesmo 

estando desempregado, carregava em seu bolso quase R$ 400,00 em 

espécie e tinha mais de R$ 100,00 em moedas no interior da residência.

Evidencia-se, desse modo, que, embora a quantidade de drogas 

apreendidas não seja substancial, todos os demais elementos probatórios 

confirmam que o entorpecente seria destinado à comercialização.

Assim, restando caracterizando o tráfico na modalidade ter em depósito 

entorpecente para posterior fornecimento a consumo, a condenação 

medida impositiva.

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 -

O réu faz jus à minorante já que é primário e não há nada nos autos a 

comprovar que se dedique às atividades criminosas ou integre 

organização criminosa.

Da perda dos bens –

Como mencionado acima, o réu não comprovou a origem do dinheiro 

encontrado em sua casa e as provas produzidas revelaram que decorria 

da prática ilícita comprovada nos autos, o que enseja o respectivo 

perdimento em favor da União.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas –

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão 

de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já 

que preponderam sobre os demais elementos.

Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz 

punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do 

médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade 

da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo 

princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e 

natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade 

social e abrangente. À evidência o alcance dos estragos resultantes da 

droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se 

refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez 

principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente 

majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como 

assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias 

inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens 

para a compra de drogas. Isso sem mencionar os elevadíssimos custos 

sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de 

viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos 

entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente 

proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste 

julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao 

elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo 

humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de 

cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos 

malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as 
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drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem 

contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus 

familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em 

pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito 

alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de 

grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera, permite ao juiz punir 

diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais 

deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o 

indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja 

traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o 

indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que 

traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua 

conduta aos usuários e à sociedade.

Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe 

que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de 

natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos 

agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada 

(cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, 

porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a 

traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. 

Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem 

feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, além da maconha, também foi apreendida pasta base 

de cocaína no local dos fatos, fator este que deve ser considerado em 

desfavor do réu, ante a natureza extremamente deletéria da droga.

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu JEFERSON 

LEMES DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do 

art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosar a pena –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são favoráveis ao 

réu: a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta social; a 

personalidade, os motivos; as circunstâncias e as consequências, o 

comportamento e a quantidade de droga, já que não há nos autos nada 

que revele o contrário.

A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a natureza da 

droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 desfavorece 

completamente ao réu, já que mantinha em depósito pasta base de 

cocaína, considerada droga extremamente deletéria, demandando maior 

rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 

da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base 

distanciada do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses 

de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, já que tal 

circunstância é preponderante (natureza da droga) e determina uma 

valoração mais contundente.

Não existe nenhuma circunstância agravante ou atenuante.

Nos termos do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, 

encontrando a pena final e definitiva de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de 

reclusão e 200 (duzentos) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, 

tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 

49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.

Nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, sem prejuízo da multa, 

substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a 

serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução.

Assistido pela Defensoria Pública, ao tempo em que condeno o réu às 

custas do processo, suspendo a sua cobrança, até que sobrevenha 

alteração substancial em seu patrimônio que permita a cobrança, devendo 

as custas ser apuradas e anotadas as margens dos registro do réu junto 

ao distribuidor.

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida.

Após o trânsito em julgado, transfiram-se os numerários (fls. 34), para os 

quais dou o perdimento em favor da União, ao FUNAD, nos termos do art. 

63 da Lei 11.343/06, e as balanças de precisão, às quais também dou 

perdimento, ao CONESD, para alienação e posterior transferência dos 

fundos ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe, aos 

órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc…

Ocorrendo a confirmação desta pela segunda instância, expeça-se o 

executivo de pena.

Providencie-se a devolução ao réu dos demais objetos relacionados às 

fls. 38, caso ainda não tenham sido restituídos.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 24 de novembro de 2017.

Moacir Rogério Tortato.

 Juiz de Direito.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 498268 Nr: 12817-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA 

COMPARECER NA AUDIÊNCIA QE FOI DESIGNADA PAR O DIA 26 DE 

JUNHO ÀS 15:30 NO FÓRUM DESTA COMARCA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 479302 Nr: 1648-36.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ARAÚJO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Diego Araújo Cardoso, Cpf: 02367957169, Rg: 

1957597-1 SSP MT Filiação: Djalma Eduardo Cardoso e Nilma de Souza 

Araújo, data de nascimento: 07/08/1988, brasileiro(a), natural de 

Vilhena-RO, , Endereço: Rua 12, Quadra 188, S/n (Casa Verde, Ao Lado 

da Casa 09), Bairro: São Mateus, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 1648-36.2017.811.0002, que o 

Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado pelo 

Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, pelo 

que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de Notificação, 

ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Notifique-se o acusado (bem como seu advogado, se tiver constituído), 

para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui advogado 

constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do causídico, 

devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a resposta à 

acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para 

tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa do acusado, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls. 07.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 528847 Nr: 3656-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE VITÓRIA DE CAMPOS, EDSON 

ADÃO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:, FLAVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO - 

OAB:4266/RO, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB:24463/O, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:, SILMARA ENORE DE MARAIS CORTEZ - 

OAB:19249

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc.Cobre-se, com urgência, o cumprimento do mandado de 

notificação da denunciada Jacqueline Vitória de Campos.Com relação ao 

pedido de revogação de prisão do denunciado Edson Adão às fls. 90/92, 

apesar dos fatos alegados pela defesa constata-se não haver nenhuma 

atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe a 

medida de coação, consoante decisão de fls. 84/85. Ressalte-se que a 

medida cautelar foi fundamentada nos pressupostos da segregação 

preventiva, por seu binômio, materialidade e indícios de autoria e na 

garantia da ordem pública (CPP, art. 312), especialmente em decorrência 

da considerável e substancial de droga apreendida e da ficha de 

antecedentes do denunciado. Daí porque a medida excepcional se 

apresenta até o presente momento, como necessária e adequada ao 

caso, devendo ser mantida.Diante disso, tendo em conta a permanência 

dos motivos e ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os 

quais se mantêm inalterados e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pleito de fls. 90/92, mantendo a prisão preventiva do indiciado 

Edson Adão Ribeiro de Souza.Int.Ciência ao MPE.Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 470705 Nr: 21545-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO CALDAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY S. AMORIM - 

OAB:OAB/MT 10.207

 DR VANDERLEY SOUZA AMORIM OAB/MT 10207 - para apresentar as 

alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 287358 Nr: 6699-04.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA RIGHY LONDON SILVA, JERÇO 

DE FIGUEIREDO DIAS JUNIOR, KLEBERTON RODRIGUES ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.934, RONIR AUGUSTO LINO - OAB:9137/MT

 DR.RONIR AUGUSTO LINO, OAB/MT 9.137, DR. ANDRE PIRES DE 

ANDRADE KEHDI OAB/SP 227.579, RACHAEL LERNER AMATO OAB/SP 

346.045, PAULA NUNES DOS SANTOS OAB/SP 365.277 - para apresentar 

as contrarrazões

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 516148 Nr: 22338-86.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DOS SANTOS DAVINO, LINS 

EMILIO LEITE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304, SILMARA ENORE DE MARAIS CORTEZ - OAB:19249

 Verifico que o mandado de prisão em face de WELLINGTON DOS 

SANTOS DAVINO foi cumprido em 12/05/2018 (fl. 237-v).

Constato, ainda, que em audiência de custódia, realizada no dia 

13/05/2018, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, com a 

aplicação de medidas cautelares e monitoramento eletrônico (fl. 

241/242-v).

Não há que se falar em revogação de prisão em processo já sentenciado, 

no qual o acusado foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 

03 (três) meses de detenção, em regime inicial FECHADO.

Com estas considerações, INDEFIRO o pedido.

FORME-SE e ENCAMINHE-SE o executivo de pena à 2ª Vara Criminal da 

Capital.

INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 533952 Nr: 6569-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENAUER SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO ADENAUER SANTOS SOUZA - Dr. 

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB/MT 13822, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA DE DEFESA, DESIGNADA PARA O DIA 06 DE JUNHO DE 

2018 ÀS 15H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 510132 Nr: 19117-95.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEYRIAN TEIXEIRA DE SOUZA, VAGNER 

ANDERSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6.610

 Trata-se de pedido formulado pela Defensa da acusada MEYRIAN 

TEIXEIRA DE SOUZA requerendo a restituição de uma espingarda de 

pressão, bem como do valor de R$ 20.138,50 (vinte mil, cento e trinta e 

oito reais e cinquenta centavos) em espécie (fl. 185/187 – procedimento 

anexo), os quais foram apreendidos por ocasião da sua prisão em 

flagrante (fl. 21).

Com vista dos autos, o Ministério Público, quando do oferecimento da 

denúncia, se pronunciou pelo deferimento do pedido (fl. 65/67).

POIS BEM.

Analisando os autos, observo que a espingarda de pressão pertence à 

requerente (fl. 159 – procedimento anexo) e tudo indica que ela também é 

a proprietária da importância em dinheiro apreendida, sendo certo, ainda, 

que o objeto e o valor em espécie relacionados no auto de apreensão não 

interessam ao deslinde desta ação penal.

Com estas considerações e com fundamento no art. 120 do Código de 

Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO e, via de consequência, DETERMINO A 

RESTITUIÇÃO da espingarda de pressão e da quantia de R$ 20.138,50 

(vinte mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

PROCEDA-SE, pois, com a entrega do objeto mediante termo nos autos e o 

dinheiro deverá ser depositado na conta corrente indicada (fl. 187 – 

procedimento anexo).

OFICIE-SE a conta única para vinculação do valor nos presentes autos e, 

após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento para depósito na conta 

indicada.
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INTIME-SE.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 510132 Nr: 19117-95.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEYRIAN TEIXEIRA DE SOUZA, VAGNER 

ANDERSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6.610

 Considerando que a inicial narra com perfeição a existência em tese de 

crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a denúncia nos 

termos em que fora proposta em Juízo.

CITEM-SE e INTIMEM-SE os réus para apresentarem respostas à acusação 

em 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP.

 Conste no mandado que os denunciados deverão fazê-lo através de 

Advogado, ou declarar, caso não tenham condições de constituir um 

profissional, o desejo de serem patrocinados por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder às citações e intimações.

Em sendo as respostas negativas ou passado o prazo estabelecido na 

Lei, desde já, nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para 

patrocinar as defesas atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.

INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 65) porque não 

restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter as 

informações, nos termos do art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial.

Oferecidas as respostas às acusações, façam os autos conclusos.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 528623 Nr: 3524-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DE SOUZA, GEOVANE DA 

CRUZ, VANNER CARVALHO BERGAMASCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21.606-O

 INTIMAR ADVOGADOS DOS RÉUS: VANNER CARVALHO BERGAMACHI 

FILHO, Dr. RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB/MT 3.301; GIOVANE DA 

CRUZ, Dra. TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB/MT 21.606/O, e 

MARCELO ALVES DE SOUZA, Dr. ROBSON DA SILVA - OAB/MT 

17.056/O, PARA COMPARECEREM PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 11 E ABRIL DE 

2018 ÀS 16H00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 497180 Nr: 12279-39.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOATAN ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:9372/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA, 

Dr.CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES - OAB/MT 9372, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 19 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14H30

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 525952 Nr: 1950-31.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KA, YADS, GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21549/MT, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Xavier de Campos - 

OAB:16782-0

 INTIMAÇÃO para os advogados Jader Xavier de Campos, OAB/MT 

16.782, Rafael Moraes Valente, OAB/MT 21549 para comparecer na 

audiência designada para o dia 23/05/2018 às 16 horas, na sede deste 

Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 534886 Nr: 7168-40.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFML, JSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOMINGAS RONDON 

RODRIGUES - OAB:21853/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

78/80 designo audiência de conciliação para o dia 18 de julho de 2018 às 

14 horas e 30 minutos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 525311 Nr: 1588-29.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILMARA DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ROBERT DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER - 

OAB:10.768

 Intimação para patrono do REQUERIDO acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 16 de maio de 2018 às 14 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 444736 Nr: 9254-52.2016.811.0002

 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: KDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O, RODRIGO 

CARIJO FREITAS - OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284

 Código: 444736

VISTOS ETC

Tendo em vista que este Magistrado estará participando da palestra sobre 

“Desafios na priorização do 1º Grau”, no dia 17 de maio de 2018, 

conforme ofício anexo, redesigno a audiência de instrução e julgamento 

designada as fls. 109/verso para o dia 12 de julho de 2018 ás 16h00min.

 Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Determino a retirada do processo da pauta de audiências .

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se

Ciência ao MPE e a Defensoria Pública e o advogado do autor.
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 Várzea Grande, 14 de maio de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 447246 Nr: 10550-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Código: 447246

 VISTOS ETC

Tendo em vista que o réu comprareceu à Secrtetaria do Juízo e informou 

seu novo endereço como sendo em Várzea Grande/MT, conforme 

certidão de fls. 114, torno sem efeito a decisão de fls. 113.

 Designo audiência para o interrogatório do acusado para o dia 21 de 

junho de 2018 às 14h00min.

 Intimem-se o acusado no endereço constante as fls. 114 e o advogado de 

fls. 84 para comparecerem a audiência designada.

 Ciência o MPE e a Defensora Pública (vitima).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 29 de setembro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 408984 Nr: 16097-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 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 ADILSON RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, filho Alito 

Rodrigues da Silva e Ana Margarida da Silva, nascido aos 05/01/84, 

natural de Cuiabá/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 ex-convivente 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. O réu confessou 

o crime, circunstância que atenua a pena, nos termos do artigo 65, III, d, do 

Código Penal, assim, reduzo-lhe a pena em 30 (trinta) dias, resultando em 

01 (um) mês 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, 30 de outubro de 2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz 

de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 221609 Nr: 1847-39.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KQR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449/MT

 Vistos etc. Trata-se de processo de cumprimento de sentença promovido 

pelo Ministério Público, referente à infração administrativa praticada pela 

executada Katia Quideroli Ribeiro. Às fls. 09/10 consta o auto de infração 

expedido pelo Agente da Infância e Juventude, lavrado em 31/01/2009. Em 

16/07/2014 foi proferida a r. sentença de fls. 57/58 vº, julgando 

procedente o auto de infração, aplicando a multa de 03 (três) salários 

mínimos à parte, porém até a presente data não houve pagamento do 

débito. O órgão do Ministério Público, por sua vez, às fls. 79, pugnou pela 

atualização monetária do débito, bloqueio de ativos via BACENJUD e 

expedição de certidão para fins de protesto. Após, os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Passo a decidir. No caso vertente, é de rigor o 

reconhecimento da ocorrência da prescrição do direito de cobrança da 

multa aplicada em decorrência da prática de infração administrativa às 

normas da infância e juventude, diante do decurso do prazo de 05 (cinco) 

anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Isso porque, o auto 

de infração administrativa foi lavrado em 31/01/2009 (fls. 10), marco inicial 

para o cálculo da prescrição e a publicação da sentença ocorreu após o 

decurso do prazo prescricional, em 19/07/2014 (fls. 57/58 vº), momento 

em que se deu a constituição do crédito. Assim, não há alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o processo com resolução de mérito, nos 

exatos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. A jurisprudência orienta-se 

nesse sentido, senão vejamos: (...) Posto isso, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Processo isento de custas e 

emolumentos, nos termos do artigo 141, § 2º, do ECA. Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, procedam-se às 

baixas e anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de maio de 2018. Carlos José 

Rondon Luz Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001319-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE OVOS CAMPO VERDE LTDA - ME (RÉU)

LUCIA DE FATIMA SILVA ECKERT (RÉU)

ALYNNE ROBERTA SILVA ECKERT (RÉU)

ALTEMAR ROBERTO ECKERT (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA DEPOSITO DE 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007728-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

HILDERALDO LUIZ BARBOZA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA DEPOSITO DE 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003728-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEXAS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 3 7 2 8 - 1 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TEXAS 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003759-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE MOURA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1003759-39.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: VANESSA CRISTINA 

DE MOURA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento das custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003779-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 3 7 7 9 - 3 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FIDELIS ITAMAR 

DE QUEIROS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002758-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER WAGNER DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 2 7 5 8 - 1 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDER WAGNER 

DIAS DOS SANTOS - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que esta não consta o número da parcela 

que se encontra vencida, desse modo tenho que não ficou devidamente 

comprovada a mora do devedor com relação ao débito. 4. Assim, uma vez 

que para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e 

apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a constituição em 

mora do devedor, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003783-67.2018.8.11.0002

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:

D.R. DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1003783-67.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: D.R. DOS SANTOS - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de 
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Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003834-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA SCHMIT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 3 8 3 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAFAEL DA 

SILVA SCHMIT Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que 

a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001979-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON FIRMINO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1001979-98.2017.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: DILSON FIRMINO SILVA Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S.A, em desfavor 

de DILSON FIRMINO SILVA com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 

911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 5811455). Efetivada a medida 

liminar e procedida a citação (Id. 6735613). 4. O devedor não contestou os 

pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da 

Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 8247953). 5. O autor 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. 

DECIDO. 6. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do 

requerido que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no 

prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 

911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no 

prazo de quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da 

ocorrência da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido 

conforme me faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do 

mais, a questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo no importe de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC. 12. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 13. P.I.C. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004023-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO CAMARGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1004023-90.2017.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DIEGO 

CAMARGO Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em 

desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa 

na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000577-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE COELHO SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000577-45.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCIO HENRIQUE COELHO SOARES 

Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição 

retro, a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do novel Código 

de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas 

processuais pagas na distribuição deixo de condenar em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007340-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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FLAVIA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO 18 de maio 

de 2018 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono 

estes com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, 

para que em 15(quinze) dias, apresente a impugnação à Contestação. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do artigo 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. ADELIA DE SOUZA GERMANO Técnico(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300029 Nr: 20665-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço pelo sistema BACENJUD, 

conforme extrato anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297084 Nr: 17489-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.___Jefferson 

Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374908 Nr: 22960-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ROGERIO CARDOSO DE MORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.___Jefferson 

Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437703 Nr: 5503-57.2016.811.0002

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.___Jefferson 

Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416170 Nr: 20006-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MARCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.___Jefferson 

Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318259 Nr: 14614-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOUZA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague novamente a diligencia 

do Oficial de Justiça no bairro Jardim Eldorado em Várzea Grande, na 

conta única do Tribunal de Justiça deste Estado no www.tjmt.jus.br, linck 

emissão de guias, diligências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 406905 Nr: 15076-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIRENY DA SILVA BARBOSA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) Edgleyton Barbosa da Silva 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287296 Nr: 6628-02.2012.811.0002

 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: ELIZABETH ALMEIDA SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 
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OAB:11340-A/MT

 30. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.31. Deixo de condenar o autor 

às custas processuais e honorários advocatícios, em face da 

gratuidade.33. Transitada em julgado, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as 

baixas de estilo.34. Retifique-se o polo passivo, tal como determino no item 

12 desta decisão.35. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324515 Nr: 20914-48.2013.811.0002

 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: JERONIMO DA COSTA TEIXEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:OAB-MT 10137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

.

1. Os autos vieram conclusos para julgamento do feito.

2. Todavia, em análise aos autos, denota-se que a instituição financeira 

não atrelou a parte específica do contrato onde contém as informações 

sobre as taxas de juros aplicadas ao caso.

3. Desta feita, considerando que para o julgamento do feito torna-se 

necessária a juntada de referido documento, concedo ao requerido o 

prazo de 05 (cinco) dias para que anexe aos autos o documento 

requerido.

4. Após, sobre ele manifeste-se o autor no prazo de 05 (cinco) dias, e, na 

sequência, conclusos para prolação de sentença.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303927 Nr: 24883-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIACOBBO & PEREIRA LTDA ME, ELIANE 

PEREIRA, ADRIANO GIACOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

2. No entanto, tendo em vista a cessão de créditos efetivada e, em razão 

de pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do 

Brasil, constato que a nova requerente, é entidade desprovida da 

natureza de instituição financeira, não estando submetida à fiscalização 

do Banco Central, o que afasta a competência deste juízo para o 

processamento e julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição 

para uma das varas cíveis desta comarca, sob pena de violação ao 

Princípio do Juiz Natural.

3. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295689 Nr: 16043-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO RAMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marco Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT

 Vistos.

1. Fora oportunizada às partes que manifestassem acerca da avaliação 

referente ao bem penhorado.

2. Às fls. 98, a instituição financeira manifestou ciência com a avaliação 

de fls. 92, tendo o requerido ficado inerte.

3. Assim, considerando que após a realização da avaliação, iniciam-se os 

atos de expropriação do bem (CPC, art. 875), e, considerando que a 

presente missiva objetiva a alienação dos bens penhorados, cumpra-se 

os itens “5” e “seguintes” da decisão de fls. 76.

4. Desentranhe-se a certidão de fls. 93, vez que estranha ao processo.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 260928 Nr: 594-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSO DIST DE EMB LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A, SUELEN ALVES DE ARRUDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425

 Vistos.

1. Considerando que o petitório de fls. 484/485, objetivava a intimação do 

sindico da massa falida para que informasse a localização do bem, tenho 

o pedido por prejudicado, na medida em que o próprio requerente obteve 

êxito na localização dos bens.

2. Assim, defiro o pedido de fls. 486, devendo o mandado ser expedido no 

endereço informado pelo requerente.

3. Expeça-se o necessário.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11903 Nr: 7663-46.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LUZ LTDA, FRANCISCO 

BALDUINO SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB-MT 20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a intimação do devedor 

para que indique os bens sujeitos à execução bem como a prova de sua 

propriedade.

2. Pois bem. O art. 774, V, do CPC dispõe que “considera-se atentatória à 

dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, 

intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, 

se for o caso, certidão negativa de ônus”.

3. Desta feita, uma vez não encontrado bens dos executados, passíveis 

de penhora, DEFIRO o pedido de fls. 324/324v, para o fim de determinar a 

intimação dos executados para que indiquem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

onde estão os bens sujeitos a penhora, os respectivos valores, bem como 

a prova de sua propriedade, sob pena de aplicação de multa de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, em favor do 

exequente.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 9461 Nr: 143-60.1987.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR, 

CEZALPINO MENDES TEXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., em desfavor de CEZALPINO 

MENDES TEIXEIRA e CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 74961 Nr: 7462-83.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO LUIZ GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Expeça-se o necessário para o cumprimento do mandado de avaliação 

do bem penhorado nos autos (matrícula 44.553 – fls. 60), determino o 

prazo de 10 (dez) dias para realização do ato.

 2. Na sequência, intimem-se as partes a manifestarem-se, sobre ela, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3. Após, conclusos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297883 Nr: 18360-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTEFRIO - COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO 

LTDA., VALDELÍRIO AGOSTINETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que os executados ainda não foram citados, defiro o 

ARRESTO do que lhe cabe sobre o imóvel matriculado sob o n. 51.107, do 

Cartório de Registro de Imóveis do 1º Serviço Notarial e de Registros da 

Comarca de Várzea Grande - MT, mediante TERMO nos autos, devendo, 

por conseguinte, serem os executados intimados do respectivo ARRESTO, 

na pessoa de seu advogado ou pessoalmente, e por este ato constituído 

DEPOSITÁRIO, ao passo que sua mulher deverá, também, ser intimada 

(CPC - art. 842), pessoalmente.

2. Providencie o exequente a averbação do arresto levado a efeito nos 

autos, junto ao registro imobiliário competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou termo, independentemente de mandado judicial, nos 

termos do art. 844 do CPC.

3. Na sequencia, intime-se o exequente, por seu patrono, para que 

promova a citação do executado no prazo de 05 (cinco) dias, informando 

o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, em 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta os executados de que, aperfeiçoada a citação terão o prazo de 

03 (três) dias para que paguem o débito (CPC, art. 829) e, 

independentemente do arresto realizado, poderão se opor à execução por 

meio de embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Advirta-os, ainda, que transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (CPC, art. 830, 

§3º).

7. Na sequencia, expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado, e, 

sobre ela, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333028 Nr: 1680-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:OAB/MT16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A, em desfavor de MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito, 

bem como a expedição do competente alvará judicial.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Considerando que no acordo restou consignado o levantamento de 

valores depositados nos autos em apenso (14632-91.2013.811.0002 

código: 318277), defiro o levantamento dos valores pactuados no 

presente acordo, em favor do autor, mediante alvará, comunicando-se a 

parte, pessoalmente, acerca da transferência realizada.

5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

6. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318277 Nr: 14632-91.2013.811.0002

 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 DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:OAB-MT 9107-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos em apenso verifico que as partes transigiram, 

ficando consignado que os valores dispostos neste feito serão levantados 

pelo requerido, conforme pactuado no acordo.

2. Certifique-se o transito em julgado, após arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 404093 Nr: 13453-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOXFER METALURGICA LTDA, IDIMAR 

ANTONIO ROSIM, CLEUZA ROCHA ARAUJO, MARTHA ROSIM, ELTO 

FERNANDES BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço pelo sistema BACENJUD, 

conforme extrato anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 56915 Nr: 2909-27.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DALEFE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do(a) executado(a), até 

o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 

854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

4. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

5. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 6. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

7. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 221531 Nr: 1828-33.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINA OLMEDO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714 - MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 113607 Nr: 9138-61.2007.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIANE APARECIDA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305219 Nr: 883-07.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONALDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262721 Nr: 1389-51.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA BRASELINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 
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11.340-A

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439803 Nr: 6673-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLÁVIO NEVES COSTA - OAB:12406/A, GIANOTTI 

AMADOR MORAES GOMES - OAB:18216, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-4, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316999 Nr: 13362-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANA DELGADO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço pelo sistema BACENJUD, 

conforme extrato anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 443564 Nr: 8606-72.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CAMPOS MARCONCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.___Jefferson 

Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437929 Nr: 5645-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.___Jefferson 

Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 5811 Nr: 374-04.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUCAS GUIMARÃES FILHO, VALDETE 

ROSA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.___Jefferson 

Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 80844 Nr: 3344-30.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAMPOS 

LTDA, ANTONIO MARCOS DE CAMPOS, MAIA HELENA SALA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉSAR G, 

PARREIRA - OAB:6.265/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.___Jefferson 

Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 423613 Nr: 23894-94.2015.811.0002
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 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): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.___Jefferson 

Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311534 Nr: 7619-41.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE RINALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.___Jefferson 

Fernandes_Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317533 Nr: 13895-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEANSING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Posto isto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulado na petição 

inicial para declarar rescindido o Contrato de Arrendamento Mercantil 

firmado entre as partes, e consolido o autor definitivamente na posse do 

veículo, tornando a liminar definitiva, sendo que com a reintegração, fica 

facultada a venda extrajudicial do bem e expedição de novo certificado do 

registro do veículo no nome do credor ou de terceiro indicado, na forma 

estabelecida nos arts. 2º e 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.16. Todavia, 

deverá ser observado o disposto na Súmula 564-STJ: “No caso de 

reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a 

soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) 

com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto 

contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva 

diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto 

de outras despesas ou encargos pactuados”.17. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios, estes, que fixo no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos o artigo 85, §8º, do CPC.18. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com baixas e anotações de estilo.19. 

Ciência ao Defensor Público.20. P. I. C..,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309476 Nr: 5488-93.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA CONCEIÇÃO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A

 61. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos do autor na exordial, nos termos do artigo 487, 

I do CPC. 62. Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiário da justiça 

gratuita.63. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.64. Deixo de autorizar o 

levantamento por alvará, tendo-se em vista que não houve depósitos nos 

autos.65. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295165 Nr: 15373-68.2012.811.0002

 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: ADRIANILTON SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

.

1. Cumpra-se a decisão de fls. 147 em sua integralidade.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318257 Nr: 14612-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRINVALDA ZEFIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

.

1. Sobre os documentos trazidos aos autos pela instituição financeira, 

manifeste-se o autor no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Em nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias, observando-se o recolhimentos de eventuais custas 

processuais.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 449531 Nr: 11654-39.2016.811.0002

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para que no prazo de 05 dias pugne pelo 

que entender necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280761 Nr: 24667-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para que no prazo de 05 dias pugne pelo 

que entender necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 219339 Nr: 14827-52.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL FORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:11400/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 65873 Nr: 1883-57.2004.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME OSMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123/PR, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando as partes para que no prazo igual de 10 dias pugnem pelo 

que entenderem necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265960 Nr: 5937-22.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR ROSA GOMES GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444273 Nr: 9000-79.2016.811.0002

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239518 Nr: 866-73.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOMILSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUE TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590, SEBASTIÃO M PINTO FILHO - OAB:1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Exequente para que no prazo de 5 dias pugne pelo 

que entender necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447256 Nr: 10560-56.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAG TRANSPORTES ROD. DE CARGAS LTDA, 

LUCINEIDE PEREIRA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague novamente a diligência 

do Oficial de Justiça no bairro Jardim dos Estados em Várzea grande, na 

conta única 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.: 271362 Nr: 12124-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17259

 Certifico que, desentranho as fls.81 a 96 e encaminho ao Distribuidor para 

Distribuição, conforme decisão de fls.98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451752 Nr: 12637-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO QUIMICA IND E COM P QUIMICOS 

LTDA, JONAS FERREIRA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:OAB/MT 6624

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Exequente para manifestar o que entender 

necessário para o prosseguimento do feito em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 91627 Nr: 1338-16.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. A RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - EPP, 

PAULO CESAR LEMES, ROMILDO ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro - OAB:15445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, manifeste sobre a certidão 
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negativa do Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 288479 Nr: 7934-06.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON MARQUIDES FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 Certifico que conforme extrato do sistema SISCONDJ constatei que não 

há valores disponível para levantamento nestes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274473 Nr: 17443-92.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRSON MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 27923 Nr: 6101-70.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VENTURA DE CARVALHO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6106, Vanderley Marcos Paccola - OAB:6.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Certifico que face a habilitação do novo patrono da parte requerida, 

procedo sua intimação da decisão de 17/04/2018 cujo teor é: Vistos..

1. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do Sr. perito, do saldo 

remanescente a título de honorários.2. Concedo às partes o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pelo autor, para, querendo, 

manifestarem-se acerca do laudo judicial, importando seu silêncio, em 

concordância tácita e consequente homologação.3. Após, conclusos.4. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270232 Nr: 15037-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 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.: 310991 Nr: 7057-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMEIRE ARRUDA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319460 Nr: 15835-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVELL AUTO MOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RANDON S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:OAB/MT 9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUISA C. BATISTA 

FERNANDES - OAB:OAB/RS 63.182, JOSÉ LUIS ZANCANARO - 

OAB:OAB/RS 22.543, ROBERTO PACHECO TAPIA - OAB:OAB/RS 

24.117, SUSANA M. VACILOTTO TAPIA - OAB:OAB/RS 27.356

 Vistos.

.

1. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme artigo 450, § 3º da CNGJ.

2. Após, observados o recolhimento de eventuais custas processuais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas a anotações necessárias.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 100029 Nr: 9521-73.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER TOSHIO SUEKANE, SANDRA AMARA 

SANTI SUEKANE, JOSEFINA VIERO SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDAN NAVES COSTA - 

OAB:22545/O, LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22970/O, 

Maristela F. M. Nascimento - OAB:5.408

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Execução proposta por BANCO BAMERINDUS DO 

BRASIL S/A em desfavor VALTER TOSHIO SUEKANE e OUTROS.

2. Consoante se depreende dos autos, em busca realizada pelo sistema 
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Bacenjud, procedeu-se com a penhora nos ativos financeiros da 

executada JOSEFINA VIERO SANTI, para garantida da dívida.

3. Na sequência as partes realizaram acordo, ficando acertado que o 

valor penhorado nos autos e o valor pago no ato da assinatura do 

contrato, serviriam para quitar o débito, razão pela qual requereu o 

exequente a homologação e suspensão do feito até levantamento do 

referido valor.

4. Assim, uma vez satisfeita integralmente a dívida, com o levantamento 

dos valores em favor do exequente, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

 5. Por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

6. Deixo de acolher o pedido da executada para liberação dos demais 

valores indisponibilizados em sua conta bancária, uma vez que, na 

espécie, não se vislumbrou outras constrições além do valor penhorado 

cuja transferência já foi deferida em favor do exequente.

7. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

9. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266560 Nr: 5537-08.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S\A - MT FOMENTO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

.

1. Considerando a concordância da autora com relação ao cálculo de 

liquidação de sentença trazido pela instituição financeira às fls. 310/314, 

HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

2. Posto isso, ao autor para que requeira o que entender necessário para 

o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270988 Nr: 12902-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR GUIMARÃES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 431535 Nr: 1861-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262019 Nr: 1124-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOUSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006961-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERLAINE PATRICIA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006961-58.2017.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: BERLAINE PATRICIA DE MIRANDA Vistos. 1. 

Considerando o pagamento de diligência realizada pelo autor para 

expedição de novo mandado, expeça-se o necessário para o 

prosseguimento do feito. 2. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002475-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L M DA SILVA COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002475-93.2018.8.11.0002; AUTOR: L M DA SILVA COMERCIO DE 

PECAS EIRELI - ME RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de 

ação onde a parte autora fora devidamente intimada para comprovar sua 

hipossuficiência financeira ou recolher às custas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição. 2. O autor, compareceu nos autos 

trazendo comprovantes de protesto, declaração de imposto de renda e 

cópia de uma ação de execução em desfavor do mesmo, a fim de justificar 

a sua impossibilidade em arcar com às custas do processo. 3. Pois bem, 

uma vez que a existência de débitos em nome do autor não é determinante 

para a concessão do benefício, principalmente quando se trata de pessoa 

jurídica, devendo comprovar a impossibilidade financeira para arcar com 

tal ônus. 4. Ademais, a jurisprudência tem firmado entendimento que para 

que a pessoa jurídica faça jus ao benefício da gratuidade, deverá 

comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, por 

documentos idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos 

contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado de real 

dificuldade econômico-financeira. 5. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa jurídica não faz jus ao benefício da 

gratuidade da justiça, a não ser em caráter excepcionalíssimo, uma vez 

demonstrada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

por documentos idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos 

contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado de real 

dificuldade econômico-financeira. 2. É de ser concedido o benefício da 

gratuidade da justiça quando os documentos acostados aos autos levam à 

conclusão de que o postulante não tem condições de satisfazer as custas 

processuais e os honorários advocatícios, a não ser em prejuízo próprio 

ou de sua família. Precedentes da Câmara. Agravo de instrumento a que 

se dá parcial provimento. (Agravo de Instrumento Nº 70059195578, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Data de Julgamento: 10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 6. 

Assim, considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003727-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNO RODRIGUES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 3 7 2 7 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VAGNO 

RODRIGUES SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento das custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003475-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ONILDO NAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003475-31.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ROBSON ONILDO NAVES Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003599-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003599-14.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução promovida pelo credor, 

pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 
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conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003646-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVALDO AVELINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003646-85.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: LORIVALDO AVELINO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003782-82.2018.8.11.0002

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:

CRISTIANE ROSA GOMES GUIMARAES BENDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003782-82.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CRISTIANE ROSA GOMES 

GUIMARAES BENDER Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, em desfavor de CRISTIANE ROSA GOMES GUIMARAES 

BENDER, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas e 

honorários advocatícios. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE CUIABÁ 

 
PORTARIA Nº. 269/2018-GRHFC 

  
A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na 
Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o expediente no mês de JUNHO/2018, 
na forma abaixo discriminada. 

 

 

04/jun Benedito José de Magalhães  05/jun José Wilson Gonçalves Tavares 
Danilo Fernandes de Mendonça  Juarez Campos Silva 
Eliane Pereira Pires  Manoela Vital Rodrigues 
Herdelice Cruz do Nascimento  Maria Dolores Aragão Primcka 
João Carlos Abib Moreira  Olga de Oliveira 
Paulo Rodrigues Ferreira Filho  Selma Dias Martins 

06/jun Adelmício Benedito dos Santos  07/jun Andrea Cristina Carvalho dos Santos 
Adilson Cézar da Silva   Gicélia Pedra Capioto 
Paulo César Teixeira  Guilherme Garcia Neto 
Philipe de Paula da Silva Pinho  Luziete Alves da Cunha Moraes 
Selma Teixeira Matos de Souza  Orlando Noronha da Luz 
Sirley Pereira Gonçalves Montanha  Thiago Francisco de Campos 

08/jun Ademilton Batista Gomes  11/jun Altair Rodrigues de Souza 
Dejanira Ovídia da Silva  Ana Paula de França Silva 
Isabela Brito Lisboa  Eliel Cecílio da Silva 
Jorge Elias dos Santos  Márcia Kohlhase Roda 
Thais Soares Coelho Lourenço  Sônia Cristina de Souza Almeida 
Wendel Lacerda de Oliveira  Vanda Gomes Ferreira 

12/jun Carlos Renato Leite Salema  13/jun Amilson Miguel da Silva 
Ernesto Yoiti Sakamoto  David Ruelis 
Fabíola de Cassia Siquinelli  Dinah Ribeiro Rodrigues 
Fátimo Nunes Siqueira  Gézica Pereira Ramos de Oliveira 
Jamil Aloide de Souza  Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos 
Maurício Dellafina  Liciana Aparecida Tadaieski Rodrigues 

     
14/jun Antônio Marcelino de Almeida  15/jun Edson Miguel da Silva Barbosa 

Eliete Gomes Rondon Faria  Fany Ribeiro de Aquino 
Júlio Oriovaldo Ferreira Lopes  Geraldo Araújo de Medeiros  
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Nivaldo Franchini  Luis Carlos Monteiro dos Santos 
Saturnino Armando Ojeda  Luiz Mauro Pereira Senna 
Vânia Brito Guimarães de Almeida  Maurício Silva Santos 

18/jun João Márcio de Miranda Pinheiro  19/jun Campoamor Velasques 
Leonardo Santana de Hollanda  Celson Célio de Amorim 
Lucy Jesus dos Santos  Eder Gomes de Moura 
Marcelo da Costa Marques Freire  Erinaldo de Souza Miranda 
Roney Cezar Miranda de Carvalho  Ronaldo Alves Correa 
Wilson Wagner Pereira Cardoso de Souza  Silvana Pavarine de Sá Velasques 

20/jun Gilson Ernesto Carvalho Gomes  21/jun Amauri José Elias 
João de Deus Nunes  Anselmo Noronha de Oliveira 
Jorge Eduardo Leiria  Diego Benedito Silva de Moraes 
Regis Lisboa Rodrigues  Herdelice Cruz do Nascimento 
Rosilene Duarte Sigarini Mendonça  Martha Ribeiro Ens Fernandes 
Sebastião Rodrigues de Souza Junior  Miguel Carlos Tadeu Atala 

25/jun Douglas Cardoso de Oilveira  26/jun Benedito José de Magalhães 
Leôncio Francisco Miranda da Silva  Danilo Fernandes de Mendonça 
Lucas Gabriel Gomes Peixoto   João Carlos Abib Moreira 
Otávio Gonçalves de Souza  José Wilson Gonçalves Tavares 
Ricardo Borges da Silva Campos  Juarez Campos Silva 
Selma Dias Martins  Olga de Oliveira 

27/jun Adilson Cézar da Silva   28/jun Andrea Cristina Carvalho dos Santos 
Manoela Vital Rodrigues  Dejanira Ovídia da Silva 
Maria Dolores Aragão Primcka  Orlando Noronha da Luz 
Philipe de Paula da Silva Pinho  Paulo César Teixeira 
Selma Teixeira Matos de Souza  Wendel Lacerda de Oliveira 
Sirley Pereira Gonçalves Montanha  Zenilda Ferreira Santana Biava 

 

29/jun Ana Paula de França Silva 
  Jorge Elias dos Santos 
  Márcia Kohlhase Roda 
  Maurício Dellafina 
  Sônia Cristina de Souza Almeida 
  Thais Soares Coelho Lourenço 

 
Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão permanecer na Central de 
Mandados, durante o expediente normal do Foro. 

 
Art. 3º - A escala diária de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central 
de Mandados, caso haja necessidade, desde que devidamente justificada.  

 
Art. 4º - Nos casos de ausência justificada ou injustificada do Oficial de Justiça para 
cumprimento do plantão diário, não havendo troca ou substituição entre eles, fica 
imediatamente escalado o Oficial do dia subsequente, na ordem da escala de plantão. 
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Publique-se, intime-se os Oficiais e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 
Cuiabá, 18 de maio de 2018. 

 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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